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Ebeco AB zagotavlja 12-letno garancijo za set grelnega
kabla, sete Thermoflex in set Multiflex 20. Za EB-Therm
termostate velja garancija 3 leta. Možnost podaljšanja
garancije do 25 let.
Garancija je veljavna samo pod pogojem, da je izdelke
namestil usposobljeni električar v skladu z veljavnimi
predpisi in v skladu z navodili za inštalacijo podjetja Ebeco.
Garancija, vključno s spodnjim zapisom o preizkusu, mora
biti izpolnjena v celoti in podpisati jo mora električar, ki je
izvedel inštalacijo.

Garancijska izjava
Izjavljamo:
- da bo izdelek v garancijskem roku pravilno deloval, če ga
boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili
za uporabo,
- da bomo na vašo zahtevo, če bo podana v garancijskem
roku, na svoje stroške poskrbeli za odpravo okvar na izdelku,
zaradi katerih ta ne deluje pravilno, najkasneje v 45 dneh od
dneva prijave okvare.
Izdelek, ki ne bo popravljen v omenjenem roku, bomo na
vašo zahtevo zamenjali. Za čas popravila se vam bo podaljšal
garancijski rok. Garancija prične veljati z dnem izročitve, kar
dokažete z originalnim računom (na katerem je navedeno
ime in sedež podjetja, ki vam je izdelek prodalo, pečat,
datum prodaje ter podpis prodajalca).
Garancije ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz
odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Republika
Slovenija.

Garancijski pogoji
Popravila v garancijski dobi opravlja na kraju samem ali v
servisni delavnici z naše strani pooblaščena oseba. Garancija
ne velja oz. preneha veljati v naslednjih primerih, zaradi:
- neupoštevanja navodil za uporabo,
- popravila, ki jih je opravila nepooblaščena oseba,
- vgradnje neoriginalnih sestavnih delov izdelka,
- malomarnega ravnanja z izdelkom,
- poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi
kupca
oz.tretje osebe,
- poškodbe nastale zaradi višje naravne sile,
- poškodbe plastičnih delov podvrženih hitri obrabi.

Popravila v garancijski dobi

Popravila v garancijski dobi uveljavljate z garancijskim listom
in s potrjenim originalnim računom. Pri prijavi podajte vaše
mnenje o okvari.

Popravila izven garancije

Garancijska doba v kateri zagotavljamo servis in
nadomestne dele, ki zagotavljajo nemoteno uporabo, je 3
leta po izteku garancije.

Za garancijske pogoje za izdelek jamči

TERSUS d.o.o., Ulica Ivana Selana 15, 1351 Brezovica pri
Ljubljani in velja na področju Republike Slovenije.

RAVNANJE Z ODPADKI
Naprava je označena v skladu z Direktivo EU 2002/96/EC (Odpadna
električna in elektronska oprema - OEEO). Poskrbite, da boste izdelek
zavrgli na ustrezen način in se tako izognili vsem zdravstvenim in/ali
okoljskim tveganjem. Oznaka na napravi ali pripadajočih dokumentih označuje, da se s to napravo ne sme ravnatim kot z gospodinjskimi odpadki, temveč jo je potrebno dostaviti pooblaščenemu
prejemniku za reciklažo električnih in elektronskih odpadkov v
skladu z lokalnimi predpisi.
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