Garantinummer

FOR SLUTBRUGEREN

SLUTBRUGERENS
KONTAKTOPLYSNINGER

FORHANDLERENS
KONTAKTOPLYSNINGER

Fulde navn
Adresse
Postnummer
Telefonnummer
Enhedstype

Enhedens S/N-nummer

Købsdato

Installationsdato

Tilhørende kvittering

Inventordanmark garanterer normal funktion af enheden i en periode på:
5 (fem) år for kompressoren og 5 (fem) år for de elektriske/mekaniske dele i luft vand
varmepumperne fra leveringsdatoen.

Du bedes venligst omhyggeligt gennemlæse de angivne vilkår og betingelser på bagsiden af denne garanti.
1. serviceeftersyn
STEMPEL
Dato:

2. serviceeftersyn
STEMPEL
Dato:

3. serviceeftersyn
STEMPEL
Dato:

4. serviceeftersyn
STEMPEL
Dato:

5. serviceeftersyn
STEMPEL
Dato:

Garantinummer

FOR SLUTBRUGEREN

SLUTBRUGERENS
KONTAKTOPLYSNINGER

FORHANDLERENS
KONTAKTOPLYSNINGER

Fulde navn
Adresse
Postnummer
Telefonnummer
Enhedstype
Tilhørende kvittering
(Udfyldes af forhandleren)

Enhedens S/N-nummer

Købsdato

Installationsdato

VILKÅR OG BETINGELSER FOR GARANTIEN

For at sikre gyldigheden af nærværende garanti skal begge dele af garantiformularen
udfyldes og underskrives af slutbrugeren.
Garantien bortfalder i de følgende tilfælde:
1. Skader forårsaget af serviceindgreb foretaget af uautoriseret personale
2. Forkert installation, forkert anvendelse eller skader påført enheden
3. Årsager, som producenten ikke kan holdes ansvarlig for (store udsving i den tilførte
strømforsyning uden for specifikationerne for enheden osv.)
4. Dårlig eller utilstrækkelig vedligeholdelse
5. Inventordanmark kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaget af udefra kommende faktorer, som
fx store udsving i strømforsyningen, anvendelse i modstrid med producentens anvisninger,
tilslutning af enheden til stikkontakt uden jordforbindelse osv.

Garantien dækker fejlfunktioner og skader, såfremt disse udelukkende kan tilskrives producenten på grund af
defekte elementer.
Inventordanmark Garantibetingelser:
Inventordanmark garanterer den normale drift af enheden for varighed: 5 (fem) år for kompressoren og 5
(fem) år for de elektriske / mekaniske dele af alle klima-anlæg . Der er ikke dækning på kølemiddel.
Garantikortet gælder fra købsdatoen, og den lovpligtige kupon er påkrævet (fx faktura, detail kvittering).
Ved en fyldning fra 1000g er det nødvendigt at forebygge vedligeholdelsen af enheden mindst en gang om
året ellers frafalder garantien. Der skal foreligge en kvittering eller logbog med stempel og dato for
eftersyn. Ved 5 års garanti på reservedele skal der udføres årligt eftersyn ellers dækkes 1 års reservedels
garanti
Garantikortet refererer kun til strukturelle fejl. Vær opmærksom på, at forbrugsvarer som batterier ikke er
medtaget.
Garantikortet er ikke gyldigt i følgende tilfælde:
Skader forårsaget af indgreb fra uautoriseret personale
Fejl installation, mishandling eller beskadigelse af enheden
Faktorer, for hvilke produktionsfabrikken ikke har noget ansvar (store variationer i strømforsyning ud over
enhedens specifikationer mv.)
Dårlig eller utilstrækkelig vedligeholdelse
Inventordanmark er ikke ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af eksogene faktorer, såsom
anvendelse i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, tilslutning i jordforbindelse uden
jordforbindelse mv.
I tilfælde af skade på enheden skal du henvende dig til det firma, der solgte enheden.
Transportomkostningerne fra og tilbage til teknisk afdeling og den sandsynlige forsikring af enhederne er
under kundens valg og ansvar.

