5 metų gamintojo garantija
„Danfoss Smart Heating“ gaminių asortimentui
Dėkojame, kad įsigijote „Danfoss” gaminį, kuris padės taupyti energiją ir padidins komfortą namuose.
Jei, nepaisant visų lūkesčių, dėl gaminių turėsite problemų (nurodyta toliau), sužinosite, kad „Danfoss
A/S“, Nordborgvej 81, DK-6430 Nordborg, Danija, siūlo 5 metų gamintojo garantiją (toliau – „Garantija“), kaip nurodyta toliau.

1. Gaminių, kuriems taikoma Garantija, asortimentas
Garantija taikoma toliau išvardintiems gaminiams (toliau – „Gaminiai“):
• „Danfoss Eco™“
• „Danfoss Link™“ CC centrinis valdiklis
• „Danfoss Link™“ termostatas „Connect“
• „Danfoss Link™“ RS kambario jutiklis
• „Danfoss Link™“ HC šildymo vandeniu valdiklis
• „Danfoss Link™“ RU signalo stiprintuvas
• “Danfoss Icon™“ grindų šildymo sistema su App moduliu
2. Garantijos galiojimas
Garantija galioja Gaminiams, kurie pagaminti po 2018 m. kovo 1 d. ir kuriuos sumontavo profesionalus
montuotojas.
Garantija įsigalioja tik tuo atveju, jeigu montuotojo sąskaitoje faktūroje Gaminys yra aiškiai nurodytas.

3. Kaip pateikti pretenziją dėl Garantijos
Visas prentenzijas dėl Garantijos reikia pateikti raštu.
Pretenzijos, kartu su dokumentu, įrodančiu, kad montavo profesionalus montuotojas (montuotojo
sąskaita), turi būti nedelsiant pateikiamos montuotojui ir montuotojas privalo gauti jas ne vėliau nei
per 30 dienų nuo defekto aptikimo.
„Danfoss“ gali pareikalauti perduoti brokuotą Gaminį mums per montuotoją su raštišku Gaminio
grąžinimo priežasties paaiškinimu. Grąžinami arba remontuoti pateikiami Gaminiai, jei nenurodyta
kitaip, turi būti be pašalinių įrenginių. Jeigu po „Danfoss“ patikrinimo paaiškės, kad Gaminys
nebrokuotas, „Danfoss“ gali grąžinti jums Gaminį jūsų sąskaita ir rizika.

Jeigu montuotojas nepasiekiamas, kreipkitės į vietinį „Danfoss“ pardavimo atstovą.

4. Garantijos laikotarpis
Garantija galioja 5 metus po Gaminio sumontavimo, tačiau ne ilgiau kaip 64 mėnesius nuo Gaminio
pagaminimo datos (toliau – „Garantijos laikotarpis“).
5. Garantijos taikymo sąlygos
Garantiniu laikotarpiu „Danfoss“ savo nuožiūra pasiūlys naują panašų pakaitinį gaminį arba pataisys
Gaminį, jei Gaminio gedimai bus atsiradę dėl netinkamos konstrukcijos, medžiagų ar darbo, ir gedimas bus atsiradęs dėl „Danfoss“ kaltės.
Garantija nepadengia su montavimu arba tvarkymu susijusių išlaidų, pavyzdžiui, brokuotų Gaminių
išmontavimo arba pakaitinių ar pataisytų Gaminių montavimo.
Baterijoms ši Garantija netaikoma.

6. Garantijos apribojimai ir išimtys
Ši Garantija netaikoma defektams:
- atsiradusiems dėl eksploatavimo sąlygų, kurios neatitinka techninėse specifikacijose ir instrukcijose
nustatytų sąlygų;
- atsiradusiems dėl to, kad neįdiegėte visų programinės įrangos pataisų arba programinės įrangos
klaidų taisymų;
- atsiradusiems dėl netinkamo naudojimo;
- atsiradusiems dėl netinkamo montavimo;
- atsiradusiems dėl netinkamos priežiūros.
Jeigu „Danfoss“ arba trečioji šalis, gavusi „Danfoss“ nurodymą, tiria arba šalina defektą, kuriam netaikoma ši Garantija, už „Danfoss“ tam sugaištą laiką ir sunaudotas medžiagas gali būti išrašyta sąskaita
faktūra, nebent „Danfoss“ bus priversta prisiimti tokias išlaidas dėl kitų teisinių priežasčių.

7. Ginčai ir teisė
Gaminio savininko ir „Danfoss“ ginčai dėl pratęstos garantijos turi būti sprendžiami Sionderborgo
teisme pagal Danijos įstatymus.
								***
SVARBU: ŠI GARANTIJA ĮSIGALIOJA TIK KARTU SU MONTUOTOJO SĄSKAITA FAKTŪRA, KURIOJE
AIŠKIAI NURODYTI GAMINIAI.
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