Garantibevis

Garantibevis - Vaillant sol-produkter
Bäste kund
Ni har fått en kvalitetsprodukt som vi hoppas att ni kan ha glädje av under
många år. För att uppnå maximal livslängd, måste anläggningen underhållas
av kompetent fackfolk, detta med jämna mellanrum. Rådfråga er leverantör/
installatör om ett eventuellt underhållsavtal. Förslag till detta finns i
bruksanvisningen.
Garantin kan bortfalla vid bristande underhåll!
Om ni har behov för garantiservice:
Kontrollera följande innan ni ringer för service:
Finns det spänning fram till apparaten (säkringar, jordfelsbrytare etc.)?
Om det gäller auroCOMPACT, finns det gas fram till apparaten?
Om det gäller värmesystem, finns det vatten i tillräcklig mängd i systemet?
Är regleringen rätt inställd?
Om ni känner er osäker, titta i bruksavisningen.
Garantiservice kan inte utföras för Vaillants räkning utan föregående
överenskommelse med Vaillant AB.

SE

Garantikortet
skall skickas
till Vaillant Group
Gaseres AB

Vaillant Group Gaseres AB
Norra Ellenborgsgatan 4
S-233 51 Svedala

Garantins omfattning
för fabrikations- och
materialfel:

Garantin omfattar INTE
Vaillants garanti omfattar inte:

auroSTEP solvärmeanläggning inkl. auroTHERM
solfångare i fem år.
auroFLOW plus VPM solvärmestation i två år
auroCOMPACT sol/gas enhet i fem år på
solfångarna samt fyra år på gaspannan om
serviceavtal tecknas.
auroTHERM solfångare i fem år.
Reglerkomponenter i två år.
Garantin utöver två år gäller endast om
underhåll utföres enligt föreskrifter.
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Felaktigt handhavande
Felaktig installation
Alla former av underhåll eller injusteringar
Fel som beror på vätskebrist och/eller
avluftning av systemen
— Normalt slitage
— Skador som uppstått på grund av:
		— överbelastning,
		 — bristande underhåll
— Skador på grund av:
		— brand,
		— åskväder,
		— frostsprängning
		 — Fel på den fasta elinstallationen
			(Jordfel, säkringar etc.)

Alla datum räknas från driftsättningsdatum.

Reparationer på vatten - eller värmeinstallationen.

Om arbeten på apparaten inte utförs av auktoriserad personal, bortfaller fabriksgarantin.

Garantin bortfaller om ingrepp gjorts av
icke auktoriserad personal.

Fabriksgarantin bortfaller också om delar, som
inte godkänts av Vaillant, monterats i apparaten.

Garantin gäller endast om nedanstående
garantikort skickas till Vaillant.

Garantireparationer utföres, under normala
förhållande, på ordinarie arbetstid.

Fabriksgarantin gäller endast för reparation,
ej för ersättningsanspråk.

Garantiarbete skall göras av Vaillant eller av
dem anvisat företag.

Detta dokument skall bevaras så att det
kan visas upp vid behov av garantiservice.

Reparationer och/eller utbyte av reservdelar
innebär ingen förlängning av garantitiden.
Vi ger tre månaders garanti på vårt arbete
samt 12 månaders garanti på reservdelar.
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Enrörs

Termostatventiler:

Anläggningstyp:

Tvårörs		

Radiatorer Installationsdatum:
Golvvärme
Typ av reglering:

Serienummer apparat:

Varmvattenberedare:

Mobil:
Telefon:

Ort:

Postnummer:

Gatuadress:

Namn:

Anläggningstyp:

Nr.:
Mobil:
Telefon:

Ort:

Postnummer:

Gatuadress:

Namn:

Användare/ägare

Garantibevis - Vaillant sol-produkter

Installatör
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Nr.:

Vaillant förbehåller sig rätten att ändra design
och/eller göra förbättringar utan några
förpliktelser att ändra befintliga apparater.

