“Total Care” garantijos sertifikatas
Tyco Thermal Control“1 teikia 12 metų “Total
Care” garantiją visiems toliau išvardintiems
produktams, atitinkantiems specifikaciją,
kai produktus sumontuoja tinkamą kvalifikaciją2 turintis elektrikas ir laikydamasis „Tyco
Thermal Controls“ montavimo instrukcijų. Be
to, montavimą atlikęs kvalifikuotas elektrikas
turi užpildyti registracijos formą (uždėti antspaudą) ir ją pasirašyti, o būsto savininkas
turi ją saugoti kartu su atitinkamos sąskaitos
faktūros kopija, nuotraukomis ir (ar) eskizais,
kuriuose produktas pavaizduotas po montavimo, bet dar neuždengtas grindų danga.
Produktai:

»» T2Blue“ šildymo kabelių rinkiniai ir kilimėliai,
»» „T2QuickNet“ šildymo kilimėliai;
»» T2Red“ šildymo kabeliai, šildymo kabelių
rinkiniai ir šildymo kilimėliai;
»» „T2Reflecta“ ir „T2Isolecta“ izoliacinės
plokštės;
»» „R-TA“ ir „R-TC“ termostatai;
»» „CeraPro“ šildymo kabelių rinkiniai
(“Produktai”).

Ši garantija galioja ES, ELPA ir NVS šalyse
nuo produktų sumontavimo datos.

Produkte nustačius defektą garantinio laikotarpio metu, „Tyco Thermal Controls“:
1.

2.

Apžiūrės ir patvirtins, kad įtariama
produkto problema, dengiama šios garantijos, tikrai yra ir atsirado tinkamo ir įprasto
naudojimo metu ir neatsirado nelaimingo
atsitikimo metu, dėl netinkamo naudojimo, nepriežiūros, pakeitimo ar netinkamo montavimo, eksploatavimo, techninės priežiūros, remonto ar bandymo
veiksmų, atliktų nekvalifikuoto elektriko ar
kitų panašių priežasčių, neįtrauktų į „Tyco
Thermal Controls“ atsakomybę pagal šią
garantiją.
Įsipareigoja nemokamai suremontuoti
ir pakeisti produktus „Tyco Thermal

3.
4.

Controls“ nuožiūra. Kad „Tyco Thermal
Controls“ galėtų ištaisyti defektą, aplink
produktą turi būti atidengta 1 m² grindų
dangos. „Tyco Thermal Controls“ pasilieka
teisę priimti tinkamą techninį sprendimą,
siekiant atstatyti šildymo sistemos funkcionavimą.
Įsipareigoja nemokamai rekonstruoti originalią grindų būklę arba, jei tai neįmanoma,
atitinkamai priimtiną būklę.
Sugedus termostatui, įsipareigoja pristatyti
naują termostatą.

Garantija netaikoma

»» Jei montavimo, pakeitimo ar remonto darbai,
atlikti nekvalifikuoto elektriko.

»» Netinkamo produktų naudojimo, nepriežiūros, vandalizmo, žalos dėl ugnies, žaibo,
vandens, netinkamo montavimo, montavimo po netinkama grindų konstrukcija ar
netinkamų medžiagų naudojimo arba kitais
panašių veiksmų ar aplaidumo atvejais,
nepriskiriamais „Tyco Thermal Controls“.

»» Produktams, kuriems tiesiogiai ar netiesiogiai
montuotojo, galutinio naudotojo ar trečiosios
šalies atliktos neleistinos modifikacijos ar
pakeitimai.
„Tyco Thermal Controls“ jokiais atvejais nėra
atsakinga jokiai šaliai už bet kokius pelno, verslo
ar pakenkimo reputacijai nuostolius ar padidėjusias išlaidas ar bet kokiu būdu atsiradusius
netiesioginius, specialius, baudžiamuosiuos ar
išplaukiančius nuostolius ar žalą.

Garantijos taikymo atveju susisiekite su
„Tyco Thermal Controls“ biuru (žr. montavimo
instrukcijų kitoje pusėje pateiktus kontaktinius
duomenis) ir pateikite užpildytą garantijos registravimo formą, paleidimo ataskaitą ir pirkimo
kvitą.
Pirkėjas turi juridines teises pagal taikomus nacionalinius vartojimo prekių pirkimo įstatymus. Ši
garantija šioms teisėms neturi įtakos.

Laiduotojas: „Tyco Thermal Controls NV“, kurio registruotas biuras yra adresu 3001 Leuven (Belgija), Romeinse
Straat 14.
1

Kvalifikuotas elektrikas yra bet koks asmuo, turintis tinkamą išsilavinimą ir specializaciją projektuoti, montuoti ir
suteikti techninę priežiūrą elektros sistemoms, infrastruktūrai ir susijusiai įrangai.

“Total Care” garantijos registracijos forma
Aš atlikau visus būtinus testus, aprašytus montavimo vadove, ir testų rezultatai
buvo pateiktų parametrų ribose.
Montuotojo vardas, pavardė:
Elektrosaugos pažymėjimo Nr:		
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Įmonės antspaudas:					

Sumontavimo data:

Parašas:
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