Garantibevis

Garantibevis - solar-produkter
Kjære kunde, gratulerer med deres nye Vaillant-anlegg.
Vedlikehold:
Dere har fått et kvalitetsprodukt, som vi håper dere vil få glede av i
mange år fremover. Hvis dere ønsker at anlegget skal fungere
optimalt, ber vi dere sørge for at det blir utført service av kvalifiserte installatører etter avtale. Ta kontakt med deres VVSinstallatør eller servicefirma om serviceintervaller og vedlikehold
på deres anlegg. I brukermanualen er fabrikantens anbefalte serviceintervaller for anlegget angitt.
Garantien kan bortfalle ved manglende vedlikehold.
Garantiservice:
Før dere ringer etter service, ber vi dere undersøke følgende:
- er de elektriske sikringene i orden?
- er HFI-releet i orden?
- er det åpnet for gassen? (Gjelder kun auroCOMPACT)
- er romtermostat, føleranlegg utendørs eller annen automatikk
montert og er det riktig innstilt?
- er det vann på anlegget?
Hvis dere er i tvil, vennligst se i brukermanualen. Garantiservice
kan ikke utføres på Vaillant’s regning uten avtale med Vaillant
Group Norge AS. Garantiservice skal rekvireres gjennom din VVSinstallatør eller servicefirma.
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NB! (gjelder kun auroCOMPACT)
Alle Vaillant gasskjeler
(auroCOMPACT) skal etterses minst
			 en gang hvert andre år. Ettersynet
skal utføres av en kvalifisert gasstekniker 1. Dersom kjelen ikke
etterses med det angitte serviceintervallet, bortfaller garantien på kjelen. Er gasskjelen ikke startet opp av
en kvalifisert gasstekniker 1 bortfaller all garanti. Dersom vedlagte vedlikeholdsforskrifter ikke overholdes,
fraskriver leverandøren seg også
ethvert ansvar for eventuelle følgeskader (produktansvar), i det omfang
et slikt ansvar forøvrig kan fraskrives i henhold til gjeldende lovgivning.
For produktet gjelder også – ut
over ovenstående forskrifter – de
til enhver tid gjeldende regler fastsatt i Gass-reglementet eller lignende forskrifter.

Garantien omfatter ikke følgende:
– Feilbetjening.
– Feilaktig installering eller tilkobling.
– Alle former for ettersyn og justeringsarbeider.
– Alminnelig vedlikehold slik som:
		 – rensing av by-pass,
		 – rensing av ventilatorer og
			uttrekkssystemer
		 – udsyring av varmevekslere,
		 – påfylling av vann på kjele og anlegg
			 samt utlufting av disse.
– Normal slitasje
– Skader oppstått ved:
		 – misbruk,
		 – overbelastning,
		 – mangelfullt vedlikehold
– Skader forårsaket av:
		 – brann,
		 – lynnedslag,
		 – frostsprengning.
– Feil på den faste el-installeringen, herunder
utfall på HFI-relé, manglende eller dårlig
jordforbindelse, ødelagte sikringer samt
kortslutning.
– Mangel på gass eller sviktende gassforsyning.
– Reparasjoner på selve gass-, vann- eller
varmeinstallasjonen.
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Garantien bortfaller, dersom det er foretatt
inngrep av ikke-autorisert personale.

Nr.

Garantireparasjoner skal utføres av Vaillantpersonell eller av autorisert personale.

Garantien omfatter IKKE:

nej.

Garantien omfatter reservedeler og arbeidslønn/servicetimer i ovennevnte antall år regnet fra installasjonsdatoen. Dette gjelder også
for varmtvanns- beholdere med gjennomtæring, hvor selve gjennomtæringen er dekket i
5 år, mens arbeidslønn/servicetimer kun er
dekket av garantien på 2 år/ ihht. forbrukerkjøpsloven.
Garantireparasjoner utføres etter behov ved
driftsforstyrrelser innenfor normal arbeidstid.

Resten av garantibeviset skal oppbevares
sammen med produktet. I tilfelle en garantireparasjon skal dette forevises ved servicebesøket.

ja

Vaillant Group Norge AS yter garanti på automatikk samt øvrig tilbehør mot fabrikasjonsog materialfeil i 2 år regnet fra installasjonsdatoen/ ihht forbrukerkjøpsloven.

Vaillant forbeholder seg retten til å endre
design og til å foreta forbedringer uten
forpliktelse til å endre tidligere fremstilte
produkter.

Gulvvarme:

auroTHERM classic platesolfanger:
Vaillant Group Norge AS yter garanti på
auroTHERM classic platesolfangere mot fabrikasjons- og materialfeil i 5 år regnet fra installasjonsdatoen/ ihht forbrukerkjøpsloven.

Fabrikksgarantien dekker ikke krav som går ut
over en gratis rett av feil, f.eks. krav på skadeerstatning.

Automatiseringstype:

auroCOMPACT sol/gass unit:
Vaillant Group Norge AS yter garanti på
auroCOMPACT solvarmeanlegg mot fabrikasjons- og materialfeil i 5 år regnet fra installasjonsdatoen/ ihht forbrukerkjøpsloven.
Vaillant Group Norge AS yter garanti på den
i auroCOMPACT innebygde gasskjelen mot
fabrikasjons- og materialfeil i 4 år/ ihht forbrukerkjøpsloven.

Det er 3 måneders garanti på en reparasjon
utført av Vaillant, mens det er 12 måneders
garanti på utskiftede reservedeler.

Produksjonsnr.:

auroFLOW plus VPM
Vaillant Group Norge AS gir garanti på
auroFLOW plus solvarmestasjon mot fabrikasjons- og materialfeil i 2 år regnet fra installasjonsdatoen/ ihht. forbrukerkjøpsloven.

Garantien gjelder kun, dersom det vedlagte
garantibeviset klippes ut og sendes til Vaillant
Group Norge AS i utfylt stand.

Varmtvannsbeholder type:

auroSTEP solvarmeanlegg inkl. 2 stk.
auroTHERM solfangere:
Vaillant Group Norge AS yter garanti på
auroSTEP solvarmeanlegg inkl. 2 stk.
auroTHERM solfangere imot fabrikasjonsog materialfeil i 5 år regnet fra installasjonsdatoen/ ihht forbrukerkjøpsloven.

Reparasjoner eller utskifting av reservedeler
under garantiperioden medfører ikke forlengelse av garantiperiodens varighet.

Tlf. privat:

Garantien omfatter:

