20 metų išplėstinė DEVI garantija
DEVIwarranty™

LT

Jūs įsigijote DEVI šildymo sistemą, kuri padarys jūsų namus
patogesnius ir ekonomiškesnius.

atsitiktinę žalą, įskaitant, tačiau neapsiribojant, žalą turtui
ar papildomas išlaidas už komunalines paslaugas.

DEVI teikia aukščiausios kokybės elektrinio šildymo sprendimus, kuriais naudodamiesi galite valdyti namų ir kitų
pastatų vidaus mikroklimatą. DEVI siūlo pilną komplektą su
šildymo laidais arba šildymo kilimėliais, termostatais, šildymo elementais, tvirtinimo juostelėmis ir „DEVI“ savaiminio
ribojimo šildymo laidais, kartu su papildomais produktais,
kurie įeina į pilną komplektą.

Garantinio laikotarpio prailginti po remonto nebegalima.

Ši 20 metų išplėstinė garantija taikoma šildymo laidams ir
šildymo kilimėliams.

DEVIwarranty™ negalioja, jei atsirado pažeidimų dėl
netinkamo naudojimo, blogo sumontavimo, jei montavo
neįgalioti elektrikai. Jei DEVI reikės apžiūrėti gaminį ar taisyti gedimus, atsiradusius dėl ką tik paminėtų priežasčių, už
tai reikės sumokėti.

Jei jūs turėsite problemų su DEVI sistema (nors tai ir nėra
tikėtina), galėsite pasinaudoti išplėstine 20 metų DEVI garantija, galiojančia nuo pirkimo datos, šiomis sąlygomis:
Garantiniu laikotarpiu DEVI pasiūlys naują atitinkamą produktą arba pataisys sugadintą, jei gedimai bus atsiradę
dėl netinkamos gamybos, medžiagų ar darbo. Taisymas
ar pakeitimai bus atliekami nemokamai, jei pretenzijos
bus pagrįstos. Sprendimą dėl remonto ar pakeitimo priims
išskirtinai DEVI. DEVI nebus atsakinga už išplaukiančią ar

Garantija galios tik tuo atveju, jei GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS užpildytas teisingai ir pagal instrukcijas, apie gedimus
laiku pranešta montuotojui ar tiekėjui, pateikiamas pirkimo
įrodymas. Atkreipkite dėmesį, kad GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS turi būti užpildytas anglų ar vietine kalba.

DEVIwarranty™ nebus pratęsiama produktams, už kuriuos
nebuvo sumokėta visa suma.
DEVI visuomet atsakys greitai ir efektyviai reaguos į visus
klientų skundus ir užklausas.
Garantija negalioja pretenzijoms, jei jos neatitinka ankščiau
minėtų sąlygų.

DEVIwarranty™ suteikiama:
Vardas
Adresas
Tipas

Prekės nr.

Varža [Ω]

Data

Ženklas

Varža [Ω]

Produktas

Taikymas
Betonas
Pakeltos grindys
„DEVIcell™ Dry“

Klojimas

Vamzdžio klojimas
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