ГАРАНЦИЯ
Уважаеми клиенти, Вие сте закупили електрически отоплителен уред AIRELEC, произведен във Франция, който, ние
сме уверени, ще подобри Вашия комфорт и икономичност.
AIRELEC, чрез вносителя и сервиза, Ви дава гаранция за
качеството на закупеното изделие съгл. ЗЗП, всички задължителни стандарти и съобразно условията по-долу, считано от датата на покупка. Гаранцията се отнася за дефекти,
възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период поради некачествени материали и компоненти или грешка в процеса на производство. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като стоката
се достави в упълномощен сервиз от посочените по-долу.
Гаранцията се дава при условие, че ГАРАНЦИОННАТА КАРТА е надлежно попълнена и дефектът е инспектиран от или
представен на оторизиран сервиз.
Задължение на фирмата ще бъде да поправи или да достави безплатно ново устройство на клиента без допълнителни
плащания, свързани с поправката на уреда.
Осигуряваме гаранция за радиатора за период от 7 години

за дефекти в материалите и продукта.
Гаранцията не покрива инсталации, монтирани от неоторизирани електротехници или неизправности, причинени
от неизправни устройства, доставени от други, неправилна употреба, повреди, причинени от трети лица или неправилен монтаж, водещ до повреда вследствие на това. В
случай, че се наложи да се инспектира или да се поправи
какъвто и да е дефект по някоя от посочените по-горе причини, всички услуги са платени. Гаранцията е невалидна в
случай, че плащането на устройството не е надлежно изпълнено.
Тази гаранция касае отговорност за продукта. За всички
останали въпроси, касаещи продажбата на стоката, ще се
прилагат съответните разпоредби на националното законодателство.
Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на
потребителя съобразно българското законодателство.
Независимо от гаранцията, продавачът отговаря за съответствието на стоката с договора за продажба съгласно ЗЗП.

ВНИМАНИЕ! Уредът се демонтира или разглобява при изключено ел. захранване
от nравоспособен електротехник.

СЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ:
София

бул. „Г. М. Димитров“, бл. 60

(02) 962 4220, 0887 719 999

Благоевград

бул. „Свети Димитър Солунски“ № 5, магазин Технополис

(073) 829 135

к-с „Лазур“, бл.119, партер

(056) 841 697; 0878 841 907

к-с „Славейков“ № 94, магазин Технополис 1

0889 293 496, 0878 939 396

ул. „Стоян Михайловски“ № 7

(062) 622 057, 0887 246 104

ул. „Д-р Басанович“ № 22

(052) 334 848

бул. „Вл. Варненчик“ № 227, магазин Технополис

(052) 506 063, 0889 696 933

Видин

бул. „Панония“ № 28

0889 482 501

Враца

Call center Royal Electronics - север

0887 597 925

Габрово

Call center Royal Electronics - север

0887 597 925

Димитровград

ул. „Цар Симеон“ № 12, партер

(0391) 66 634, 0879 839 790

Добрич

Call center Royal Electronics - север

0887 597 925

Кърджали

Call center Royal Electronics - юг

0888 287 363

Кюстендил

ул. „Гюешевско шосе“ № 5

(078) 552 494

Монтана

жк „Младост“ 1, бл.3, вх.Г, ет.1

(096) 305 733

Пазарджик

Call center Royal Electronics - юг

0888 287 363

Перник

Call center Royal Electronics - юг

0888 287 363

Плевен

ул. „П. Цветков“ № 29

(064) 847 575

Пловдив

бул. „Санкт Петербург“ № 133, магазин Технополис

(032) 688 803, 0888 785 143

Русе

площад „Отец Пайсий“ № 1 А

0889 241 358

Сандански

ул. „Македония“, ГУМ

(074) 631 760

Сливен

ул. „Елисавета Багряна“ № 1Б

(044) 622 505

Стара Загора

ул. „Поп Минчо Кънчев“ № 142

(042) 651 551, 0889 780 887

Хасково

кв. „Орфей“, до бл.14

(038) 644 041

Шумен

ул. „Симеон Велики“ № 5, магазин Технополис

(054) 850 182

Ямбол

ул. „Граф Игнатиев“ № 147

(046) 640 808

Бургас
Велико Търново
Варна

Гаранционна карта

гаранцията се дава на:
Име		
Адрес
Пощенски код			

Телефон

Моля, обърнете внимание:
Гаранцията е валидна единствено, ако са попълнени всички полета и е придружена от касов
бон или копие от него. Вижте и другите условия на предходната страница.

Електрически отоплителен уред
Модел

		

Мощност:
Парт. No.:

Basic

Actua EcoConso

Vaillance

Glassance

Tactic

Solaris

PremierSAS

Indigo

Airtop

Aixance

Bahia		
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