KARTA GWARANCYJNA
Gdynia, dnia ...................................
Nabywca :
...............................................
Nr faktury VAT: ...............................................
Instalator : ........................................................
Nazwa, symbol , nr seryjny :
Jednostka zewnętrzna ........................... nr. ser. ...................................................
Jednostka wewnętrzna ........................... nr. ser. ...................................................

Klimatyzatory Mitsubishi Heavy Industries LTD.
Producent: Mitsubishi Heavy Industries LTD , Japonia
Import: Elektronika S.A. Gdynia
ul.Hutnicza 3

Warunki gwarancji :
1. Urządzenia Mitsubishi Heavy Industries LTD. importowane przez Elektronika S.A. objęte są
gwarancją na okres 36 m-cy od daty uruchomienia, wskazanej na niniejszej karcie gwarancyjnej,
pod warunkiem dokonania całkowitej zapłaty za urządzenie oraz jego instalację.
2. Gwarancja obejmuje wady fabryczne oraz materiałowe występujące w urządzeniach w okresie jej
obowiązywania. Zgłoszenia reklamacji dokonywać należy w miejscu zakupu.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą eksploatacją niezgodną z
instrukcją obsługi, brakiem prawidłowej konserwacji oraz mechanicznym uszkodzeniem urządzeń.
4. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń wynikających z działania sił przyrody, klęsk
żywiołowych oraz działania siły wyższej, jak również zużycia materiałów eksploatacyjnych.
5. Warunkiem koniecznym gwarancji jest prowadzenie konserwacji min 2 razy do roku (pierwszy raz
w okresie zimowo-wiosennym i drugi raz w okresie jesienno-zimowym), dokumentowanie jej
wykonania na KARCIE KONSERWACJI KLIMATYZATORA ( w załączeniu ) oraz niezwłoczne
przesłanie karty do Działu Handlowego Elektroniki S.A., gdzie dokonano zakupu. Odmowa
wykonania przeglądu musi być sporządzona przez użytkownika w formie pisemnej.
6. Wykonanie KONSERWACJI KLIMATYZATORÓW jest odpłatne. Koszt wykonania jednorazowego
przeglądu wynosi ................................
7. Realizacja świadczeń gwarancyjnych przez Elektronika S.A. następuje na podstawie zgłoszenia w
formie pisemnej- wypełniony protokół reklamacyjny (list, fax 0-58 66 30 140).
8. Wymiany uszkodzonej części w ramach gwarancji może dokonać tylko autoryzowana przez
Elektronika S.A. firma instalacyjna (która dokonała montażu) po pisemnym zgłoszeniu awarii.
W przypadkach wezwań nieuzasadnionych, zgłaszający pokrywa koszty dojazdu firmy serwisowej.
9. W przypadku zaniechania prowadzenia konserwacji urządzenia, o której mowa w pkt.5,
okres gwarancji na urządzenia ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty uruchomienia.
9. Karta gwarancyjna musi być całkowicie wypełniona oraz podpisana i podpieczętowana przez
sprzedawcę, pod rygorem utraty gwarancji.

PODPIS I PIECZĘĆ WYSTAWCY

PODPIS I PIECZĘĆ NABYWCY

