Garantibevis

Garantibevis - recoVAIR
Fabriksgaranti
Vaillant lämnar dig som ägare en garanti under två år från datumet
för drifttagningen. Under denna tid avhjälper Vaillants kundtjänst
kostnadsfritt material- eller tillverkningsfel.
Vi åtar oss inget ansvar för fel, som inte beror på material- eller tillverkningsfel, t.ex. fel på grund av osakkunnig installering eller hantering i strid
mot föreskrifterna. Vi lämnar fabriksgaranti endast om apparaten installerats av en auktoriserad fackman.
Om arbeten på apparaten inte utförs av vår kundtjänst, bortfaller
fabriksgarantin.
Fabriksgarantin bortfaller också om delar, som inte godkänts av Vaillant,
monteras i apparaten.
Fabriksgarantin täcker inte anspråk utöver kostnadsfritt avhjälpande av
fel, t.ex. skadeståndskrav.

SE

Garantikortet
skall skickas
till Vaillant Group
Gaseres AB

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

Garantin omfattar

Vaillants garanti omfattar inte:

Vaillant ger två års garanti beträffande
fabrikation och materialfel.

— Felaktigt handhavande
— Felaktig installation
— Alla former av underhåll eller
injusteringar
— Normalt slitage
— Skador som uppstått på grund av:
		
— överbelastning,
		
— bristande underhåll
— Skador på grund av:
		
— brand,
		
— åskväder,
		
— frostsprängning
— Fel på den fasta elinstalltionen
(Jordfel, säkringar etc.)

Övrige modeller omfattas av 2 års
garanti.
Tiden räknas från installationsdatum.
Garantin omfatter material och
arbetstid inkl. resa.
Garantin gäller endast om apparaten
fått det föreskrivna underhållet som
görs av vår serviceorganisation eller
er installatör.
Garantireparationer utföres, under normala förhållande, på ordinarie arbetstid.
Garantiarbete skall göras av Vaillant
eller av dem anvisat företag.
Reparationer och/eller utbyte av
reservdelar innebär ingen förlängning
av garantitiden.

Garantin bortfaller om ingrepp gjorts
av icke auktoriserad personal.
Garantin gäller endast om nedanstående
garantikort skickas till Vaillant alternativt
via ifyllt formulär via vår hemsida.
Fabriksgarantin gäller endast för
reparation, ej för ersättningsanspråk.

Vi ger tre månaders garanti på vårt
arbete samt 12 månaders garanti på
reservdelar.

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

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

Dessa garantibetingelser gäller endast
Vaillant recoVAIR. Varje Vaillant produkt
har sina specifika garantibetingelser.
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