SZERELÉS

GARANCIALEVÉL

A végszelepet a szennyvízcsatornák végére szerelik, amelyek a
gyű jtő aknákba, emésztő gödrökbe és az árokba vagy
folyókba vizet elvezető csövekbe kerülnek.

1. Zaktady Produkcyjne Systemów Sanitarnych KARMAT (Saniter Rendszereket Gyártó Vállalat) (a
továbbiakban: Gyártó) jó termékminő séget biztosít a Vevő nek, amelyre a jelen garancialevelet adták ki.
2. A Gyártó a vásárlástól számított 24 hónapon belül garantálja a termék zökkenő mentes mű ködését. A
Gyártó ingyenes javítást biztosít a garanciális idő szak során felmerülő garanciális hibák esetén, amelyek
nem a vevő nek tulajdoníthatók.
3. A garancia az Európai Unió területén érvényes.
4. A reklamáció alapja az eredeti garancialevél.
5. A garancialevél dátum, bélyegző , vásárlási igazolás és az eladó olvasható aláírása nélkül, valamint
illetéktelen személyek által készített módosításokkal és áthúzásokkal érvénytelen
6. A garanciális javítási igényt a hiba feltárása után azonnal be kell jelenteni az eladó felé.
7. A garanciális javításokkal kapcsolatos reklamációt azonnal, de legkéső bb az értesítés napjától számított 14
munkanapon belül kezelik. A garancia idő tartama meghosszabbodik a javítási idő re.

Egy példa a végszelep szerelésére
ø 110, akna mérete: ø 315

8. A használati utasításban foglalt tevékenységek nem tekinthető k javításnak. Ezeket a Vásárló költségére
végezhetik el.

Egy példa a végszelep és az árokba vizet elvezető lecsapoló végszelep
szerelésére.

9. A garancia idő tartama alatt jogosulatlan személyek által végzett berendezés javítások érvénytelenítik a
garanciát.

végszelep
ZBK110,160 vagy 200

10. A termék helytelen szállításából és tárolásából eredő károkat, annak helytelen üzemeltetését és
karbantartását, valamint a Gyártónak nem tulajdonítható egyéb hibákat a garanciális javítás nem
fedezi.
11.

A garancia nem határozza meg, nem korlátozza, és nem szabja meg a Vevő jogait az áru
szerző déstő l való eltérése miatt.

beton
lecsapoló végszelep
ZBK-DR
sóderkitöltés
Igazolom, hogy elolvastam a garancia feltételeit, és elfogadom a fenti garancia szerző dést.
altalaj

V

Vevő olvasható aláírása …………………………………………..

KARBANTARTÁS

Félévente és minden alkalommal, amikor intenzíven esik az eső , ellenő rizni kell a szerelvény megfelelő
mű ködését.
Ellenő rizni kell a cső vezeték kijáratának átjárhatóságát. Javasoljuk a tömítés szilikonos emulziós kenését is.
Eladás dátuma …………………………..

Eladó pecsétje és aláírása ………………………………..

