Warunki Gwarancji
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Dotyczy:
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wentylator sufitowy i osprzęt
Fenne

1. Gwarancją objęte są wszystkie wady ukryte urządzenia jak i te powstałe w wyniku
normalnego użytkowania zgodnego z przeznaczeniem
2. Gwarancja na wentylator i osprzęt: 2 lata od daty sprzedaży
3. W przypadku reklamacji należy wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres:
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tel. 014/620-11-55
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4. Koszt wysłania do naprawy ponosi Zleceniodawca.
5. Zwrot urządzenia następuje na koszt Gwaranta.
6. Naprawa lub wymiana nastąpi w ciągu 14 dni roboczych chyba, że uszkodzeniu
ulegną elementy niedostępne na magazynie i wówczas okres naprawy może się
wydłużyć do 21 dni roboczych.
7. W przypadku nieuzasadnionego wystąpienia o naprawę gwarancyjną wszelkie koszty
z tym związane ponosi Zleceniodawca naprawy.
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Data sprzedaży
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Fenne

Podpis i pieczątka Sprzedawcy

Oznakowanie tego sprzętu symbolem przekreślonego kontenera informuje
o zakazie umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami
(zagrożone karą grzywny). Szczegółowe informacje na temat recyclingu
można uzyskać w urzędzie miasta lub gminy, w zakładzie utylizacji
odpadów komunalnych lub tam gdzie produkt był nabyty. Dalsze
przekazanie zużytego sprzętu do punktów zajmujących się ponownym
użyciem, odzyskiem przyczynia się do uniknięcia wpływu obecnych
w sprzęcie szkodliwych składników na środowisko i zdrowie ludzi
i w tym zakresie podstawową rolę spełnia każde gospodarstwo domowe.
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