Garantibevis

Garantibevis - Vaillant varmepumper
Kjære kunde, gratulerer med ditt nye Vaillant-anlegg..
Vedlikehold: Du har fått et kvalitetsprodukt, som du vil ha glede av i mange
år. Hvis du ønsker at anlegget skal fungere optimalt, må det sørges for at
det blir utført service etter avtale av kvalifiserte installatører.
Ta kontakt med din VVS-installatør eller servicefirma angående serviceintervaller og vedlikehold på ditt anlegg. I brukermanualen for anlegget er
fabrikantens anbefalte serviceintervaller angitt. Garantien kan bortfalle
ved manglende vedlikehold.
Garantiservice: Før det ringes etter service, ber vi om at følgende
undersøkes:
- Er de elektriske sikringene i orden?
- Er automatikken korrekt innstillt?
- Er det nok trykk på anlegget?
Hvis du er i usikker vennligst les brukermanualen. Garantiservice kan ikke
utføres på Vaillant’s regning uten avtale med Vaillant Group Norge AS.
Garantiservice skal rekvireres gjennom din VVS-installatør eller servicefirma.
Serviceavtale og/eller forlengelse av garanti kan rekvireres ved
henvendelse til serviceavdelingen på telefon 64 95 99 00
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Husk porto

Garantikortet må
sendes til Vaillant
Group Norge AS

Vaillant Group Norge AS
Støttumveien 7
N-1540 Vestby

Garantien omfatter:

Garantien omfatter IKKE:

Vaillant gir to års garanti på Vaillant
varmepumper mot fabrikasjons- og
materialfeil. På modeller med scrollkompressorer gir vi 10 års garanti på
kompressoren. Tiden regnes fra
installasjonsdato. Garantien omfatter
materiell og arbeidstid inkl. reise.

Garantien omfatter ikke følgende:
— Feil betjening.
— Feilaktig installering eller tilkopling.
— Alle former for ettersyn og
justeringsarbeider.
— Alminnelig vedlikehold "to opphold"
som:
		
— rensing av varmeanlegg,
		
— påfylling av vann på anlegget
			 og kuldebærerslanger samt
			 utlufting av disse.
— Normal slitasje
— Skader oppstått ved:
		
— misbruk,
		
— overbelastning,
		
— mangelfullt vedlikehold.
— Skader ved :
		
— brann,
		
— lynnedslag,
		
— frostspregning
— Feil på den faste el-installasjonen.

Garantien gjelder kun der det foreskrevne
regelmessige vedlikeholdet av kvalifisert
installatør er fulgt.
Garantien omfatter reservedeler og
arbeidslønn i 24 måneder regnet fra
installasjonsdatoen.
Garantireparasjoner utføres etter behov
ved driftforstyrrelser innenfor normal
arbeidstid.
Garantireparasjoner skal utføres av
Vaillant Group Norge AS eller av
autorisert personale.

Dårlig jordforbindelse, sprukne/defekte
sikringer samt kortslutning.

Reparasjoner eller utskiftning av reservedeler under garantiperioden medfører
ikke forlengelse av garantiperiodens
varighet.
Det er 3 måneders garanti på reparasjon
utført av Vaillant Group Norge AS, det er
12 måneders garanti på utskiftede reservedeler.

— Reparasjoner på vann- eller varmeinstallasjon.
Garantien bortfaller, hvis det er foretatt
inngrep av ikke-autorisert personell.
Garantien gjelder kun, hvis vedlagte
garantibevis klippes ut og sendes til
Vaillant i utfylt stand.
Gratis retting av feil, som f.eks ved
skadeerstatning, dekkes ikke av
fabrikk-garantien.

Vaillant Group Norge AS forbeholder
seg rett til å endre design eller til å
foreta forbedringer uten forpliktelse til
å endre tidligere fremstilte produkter.

Resten av garantibeviset skal oppbevares
sammen med varmepumpen. Ved garantireparasjon skal dette vises til servicemann.

Garanti iht. FL.VVS 2001, NL 92 og
Norsk lov.
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Disse garantibetingelser gjelder bare for
Vaillant varmepumper. Hvert Vaillant produkt har sine egne, spesifikke garantibetingelser.

