JÓTÁLLÁSI JEGY ÉS
VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ
A termék megnevezése:
WARMAIR lapradiátor
A termék tulajdonságai:
 A WARMAIR radiátorok EN 10130, EN 4442 gyártási technológiával készülnek, amely megfelel a
ISO 9001:2000 szabványnak, CE jelöléssel ellátott.
 A radiátor 1,2 mm hidegen hengerelt acéllemezből készül.
 A radiátorok megengedett üzemi nyomása: 10 bar, próbanyomás 13 bar
 A maximális üzemi hőmérséklet: 120 °C
 Festés és felületkezelés: DIN 55900 szerint, RAL 9010 színben
A jótállás feltételei:
 A gyártó minden radiátorra 10 év garanciát vállal, olyan esetekre, amikor a hiba a gyártásból vagy az
anyag minőségéből adódik.
 A garancia érvényes minden helyesen felszerelt radiátorra.
 A garancia, ill. jótállási igény csak a kitöltött és érvényes jótállási jeggyel és a számlával együtt
érvényesíthető. A jótállási jegy akkor tekinthető érvényesnek, ha az abban található kivitelezői
nyilatkozat is ki van töltve és az hitelt érdemlően alá van írva.
 A szállításkor keletkezett esetleges sérüléseket, az áru átvételekor kell a fuvarozónál bejelenteni. A
termék átvételekor ellenőrizze a csomagolás épségét! A csomagolás sérülésekor a termék is
károsodhat. Szállítási sérülésre a jótállás nem érvényes!
 A jótállás nem terjed ki a helytelen szállítás és tárolás, külső erőbehatás, szakszerűtlen szerelés,
átalakítás, rendellenes és az üzemeltetési útmutatóban felsorolt előírásoktól eltérő használat
következtében keletkező sérülésekre, ill. meghibásodásokra, valamint a radiátorok szenny- vagy
lefolyóvízzel történő intenzív érintkezéséből és a kémiailag agresszív légkörnyezetből adódó
elszíneződésére, ill. rozsdásodására. Nem érvényesíthető a jótállás, ha a meghibásodást káresemény
okozta.
 A jótállási jegyet annak kötelessége kiállítani, aki a terméket a fogyasztónak átadja.
 A jótállás a fogyasztó a törvényből eredő jogait nem érinti.
A reklamáció bejelentése és az ügyintézés menete:
 A termékkel kapcsolatos kifogást ott kell bejelenteni, ahol azt vásárolta, ha az eladó jogutód nélkül
megszűnt, a termékkel kapcsolatos kifogását kérjük az importőr címén bejelenteni. A bejelentéshez
mellékelje a termék vásárlását igazoló számla és az érvényesített garanciajegy másolatát.
Importőr:
Merkapt Zrt. 1106 Budapest, Maglódi út 14/b., Tel.: 260-14-05, Fax: 431-73-88, info@merkapt.hu

Kelt 20… ………………………..

………………………………..
aláírás, bélyegző

NYILATKOZAT
A radiátor felszerelési helyén a fűtési rendszer megfelel az „ALKALMAZÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI
ÚTMUTAÓ”-ban leírtaknak.
A szakszerű szerelést végezte:…………………………………………………………………………..
Üzembe helyezés, dátuma:……………………… A szerelést végző adószáma:……………………….
Aláírás, bélyegző:………………………
A jótállási jegy csak számlával együtt érvényes, ezért a vásárláskor kapott számlát gondosan őrizze meg! Az
„ALKALMAZÁSI ÉS ÜZEMELETETÉSI ÚTMUTATÓ”-ban feltüntetettek szerint szerelt és üzemeltetett
rendszer esetén, a gyártó, a JÓTÁLLÁSI JEGY szerinti időtartamra jótállást vállal.

