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рантія поширюється на виробничий або конструкційний дефект вироби. Ця гарантія включає 
в себе виконання уповноваженим сервісним центром ремонтних робіт і заміну дефектних 
деталей вироби в сервісному центрі або у Покупця (на розсуд сервісного центру). Гарантій-
ний ремонт вироби виконується в термін не більше 45 (сорока п’яти) днів.
Гарантія не дає права на відшкодування і покриття збитків, що сталося в результаті пере-
робки і регулювання вироби, без попередньої письмової згоди виробника, з метою приведення
його у відповідність з вимогами державних чи місцевих технічних стандартів та стандартів 
із техніки безпеки. Продавець і виробник не несуть відповідальність за будь-які несприят-
ливі наслідки, пов’язані з використанням Покупцем купленого вироби належної якості без 
затвердженого плану монтажу та дозволу вищевказаних організацій.

ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА:

• періодичне обслуговування і сервісне обслуговування вироби (чистку, заміну фільтрів);
• будь-які адаптації та зміни вироби, в т.ч. з метою удосконалення та розширення звичайної 
сфери його застосування, яка вказана в інструкції з експлуатації виробу, без попередньої 
письмової згоди виробника.

ЦЯ ГАРАНТІЯ НЕ НАДАЮТЬСЯ У ВИПАДКАХ:

• якщо буде полност’ю / частково змінений, стертий, видалений або нерозбірливий серійний 
номер виробу;
• використання виробу не за його прямим призначенням, не у відповідності з його Інструк-
цією по експлуатації, в тому числі, експлуатації вироби з перевантаженням або спільно з 
допоміжним обладнанням, що не рекомендованим Продавцем (виробником);
• наявності на виробі механічних пошкоджень (відколів, тріщин, і т.д.), впливів на виріб над-
мірної сили, хімічно агресивних речовин, високих температур, підвищеної вологості / за-
пиленості, концентрованих парів, якщо що-небудь з перерахованого стало причиною не-
справностей вироби;
• ремонту / налагодження / інсталяції / адаптації / пуску в експлуатацію вироби не уповнова-
женими на те організаціями / особами;
• стихійних лих (пожежа, повінь тощо) та інших причин перебувають поза контролем Про-
давця (виробника) і Покупця, які заподіяли шкоду виробу;
• неправильного підключення виробу до електричної, газової або водопровідної мережі (в 
т.ч. не виконання вимог розділу Монтаж Інструкції з експлуатації), а також проблеми та 
перешкоди (невідповідності робочим параметрам і безпеки) електричної, газової або водо-
провідної мережі та інших зовнішніх мереж;
• дефектів, що виникли внаслідок попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, 
комах і продуктів їх життєдіяльності, і т.д.
• неправильного зберігання виробу;
• необхідності заміни витратних матеріалів: ламп, фільтрів, елементів живлення, акумуля-
торів, запобіжників, а також скляних / фарфорових / матер’яних і переміщуються вручну 
деталей і інших додаткових швидко зношуються / змінних деталей (комплектуючих) вироби, 
які мають власний обмежений період працездатності, у зв’язку з їх природним зносом, або 
якщо така заміна передбачена конструкцією і не пов’язана з розбиранням вироби;
• дефектів системи, в якій виріб використовувався як елемент цієї системи.

Особливі умови гарантійного обслуговування водонагрівальних приладів
Ця гарантія не надається, якщо несправності в водонагрівальних приладах виникли в ре-
зультаті: невиконання або порушення вимог щодо монтажу та експлуатації, зазначених в 
інструкції з експлуатації, замерзання або всього лише одноразового перевищення макси-
мально допустимого тиску води, зазначеного на табличці з характеристиками водогрійно-
го приладу; експлуатації без захисних пристроїв або пристроїв не відповідають технічним 
характеристикам водонагрівальних приладів; використання корозійно активної води; ко-
розії від електрохімічної реакції, несвоєчасного технічного облуговування водонагрівальних 
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