20 éves meghosszabbított DEVI garancia
DEVIwarranty™

HU

Bizonyosak vagyunk benne, hogy az Ön által vásárolt
DEVI fűtőrendszer hozzájárul majd alkalmazásának
kényelméhez és gazdaságosságához.

a megnövekedett közüzemi költségeket.

A DEVI magas szintű elektromos fűtési megoldásokat
kínál az otthonok és épületek, illetve azok környékének
teljes klímaszabályozásához. A DEVI teljes programot kínál
fűtőkábelekkel vagy fűtőszőnyegekkel, termosztátokkal,
fűtőelemekkel, rögzítőszalagokkal és DEVI önkorlátozó
fűtőkábelekkel, valamint a termékprogramot kiegészítő
további termékekkel.

A garancia csak abban az esetben érvényes, ha a GARANCIAJEGY helyesen, az utasításoknak megfelelően van
kitöltve, a hibát indokolatlan késés nélkül bemutatják a szerelőnek vagy az eladónak, és melléklik a vásárlási igazoló
bizonylatot. A GARANCIAJEGY kitöltésének angol nyelven
vagy a helyi nyelven kell történnie.

A jelen 20 éves meghosszabbított garancia a fűtőkábelekre
es a fűtőszőnyegekre.
Amennyiben Ön minden várakozással ellentétben
problémát tapasztal a DEVI rendszerrel, tudnia kell, hogy a
DEVI a vásárlás napjától számított 20 éves meghosszabbított garanciát nyújt a következő feltételek mellett:
Ha a termék a garanciális időszak alatt tervezési, anyagvagy gyártási hiba miatt hibásnak bizonyul, akkor a DEVI
új, összehasonlítható terméket kínál helyette vagy kijavítja
a terméket. A javítás vagy csere érvényes garanciaigény esetén ingyenes. A javítás és a csere lehetősége között a DEVI
saját belátása szerint dönt. A DEVI-t nem terheli felelősség
semmilyen közvetett vagy eseti kárért, beleértve, de nem
kizárólagossággal a tulajdonban keletkezett károkat vagy

Javítás után a garanciális időszak nem hosszabbodik meg.

A DEVIwarranty™ nem terjed ki a nem megfelelő használati feltételekből és a helytelen, illetve nem hivatásos
villanyszerelő által végrehajtott telepítésből eredő
károkra. Amennyiben a DEVI által vizsgált vagy javított
meghibásodás a fentiek bármelyikének következménye, a
munka teljes költsége ki lesz számlázva.
A DEVIwarranty™ nem terjed ki a nem teljes egészében
kifizetett termékekre.
A DEVI mindig gyorsan és hatékonyan reagál a vásárolók
minden panaszára és kérdésére.
A garancia kifejezetten kizárja a fenti feltételeken kívül eső
igényeket.
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