20letá prodloužená záruka společnosti DEVI
DEVIwarranty™

CZ

Zakoupili jste topný systém DEVI a my jsme si jisti, že vám
bude dobře sloužit a zlepší komfort a hospodárnost vaší
aplikace.

povědnost za jakékoli následné nebo náhodné škody včetně, mimo jiné, škod na majetku nebo mimořádných výdajů
týkajících se vytápění.

Společnost DEVI nabízí vynikající řešení elektrického vytápění pro naprostou kontrolu prostředí v domech a budovách a v jejich okolí. Společnost DEVI nabízí úplný výrobní program zahrnující topné kabely nebo topné rohože,
termostaty, topné prvky, instalační pásy a samoomezující
se topné kabely Devi v kombinaci s dalšími výrobky, které
doplňují výrobní program.

Prodloužení záruční doby po provedených opravách není
možné zaručit.

20letá prodloužená záruka se vztahuje na topné kabely a
topné rohože.
Kdybyste navzdory všem předpokladům zaznamenali
potíže se systémem DEVI, společnost DEVI nabízí 20letou
prodlouženou záruku od data zakoupení za následujících
podmínek:
V průběhu trvání záruky společnost DEVI nabídne nový,
srovnatelný výrobek nebo výrobek opraví v případě,
že u výrobku budou nalezeny vady způsobené vadnou
konstrukcí, vadou materiálu nebo zpracování. V případě,
že reklamace bude oprávněná, bude oprava nebo výměna provedena zdarma. Rozhodnutí, zda bude výrobek
opraven nebo vyměněn, závisí výhradně na posouzení
společnosti DEVI. Společnost DEVI neponese žádnou od-

Záruka bude platná pouze v případě, že ZÁRUČNÍ LIST
bude vyplněn správně a podle pokynů, a za předpokladu,
že závada bude neprodleně nahlášena montážní firmě
nebo prodejci a bude předložen nákupní doklad. ZÁRUČNÍ
LIST musí být vyplněn v angličtině nebo v místním jazyce.
DEVIwarranty™ společnosti DEVI se nevztahuje na žádné
škody způsobené nesprávným použitím, chybnou instalací nebo pokud byla instalace provedena neoprávněnými
pracovníky. Pokud bude muset společnost DEVI zkoumat
nebo opravovat závady vzniklé v důsledku libovolné z výše
uvedených příčin, budou veškeré práce fakturovány v plném rozsahu.
DEVIwarranty™ společnosti DEVI se nevztahuje na výrobky,
které nebyly zaplaceny v plné výši.
Společnost DEVI bude vždy rychle a efektivně reagovat na
všechny reklamace a dotazy od svých zákazníků.
Z této záruky jsou výslovně vyloučeny veškeré reklamace,
které nesplňují výše uvedené podmínky.

Záruka společnosti DEVI se uděluje
Jméno
Adresa
Typ

Obj. č.

Odpor [Ω]

Datum

Podpis

Odpor [Ω]

Výrobek

Použití
Beton
Trámová podlaha
DEVIcell™ Dry

Uspořádání

Sledování trubek
Půda/zem

Připojení

Střecha/žlab
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