20 års utökad DEVI-garanti
DEVIwarranty™

SE

Du har köpt ett DEVI-värmesystem som inte bara är praktiskt, utan som också minskar dina energikostnader.

DEVI förlänger inte garantin på grund av reparationer under garantitiden.

Med DEVI får du en överlägsen elektrisk värmelösning och
fullständig klimatkontroll i hemmet eller huset. DEVI kan
erbjuda ett komplett produktprogram med värmekablar
eller värmemattor, termostater, värmeelement, fästremsor
och DEVIs självreglerande värmekablar, som dessutom går
att kombinera med andra produkter som ytterligare kompletterar produktprogrammet.

Garantin gäller bara om GARANTIBEVISET är korrekt ifyllt enligt instruktionerna, och om köparen meddelar
montören eller säljaren om felet utan omotiverat dröjsmål.
Köparen måste dessutom kunna visa upp sitt inköpskvitto
för att garantin ska gälla. Var god observera att GARANTIBEVISET måste fyllas i på engelska eller det lokala språket.

Den 20-åriga utökade garantin gäller för värmekablar och
värmemattor.
Om det mot förmodan skulle uppstå problem med ditt
DEVI-system erbjuder DEVI en utökad garanti som gäller i
20 år från inköpsdatum, med nedanstående villkor:
Om produkten går sönder under garantitiden på grund av
bristfällig design, materialfel eller tillverkningsfel ersätter
DEVI produkten med en ny, likvärdig produkt eller reparerar den trasiga produkten. Reparationen eller bytet sker
utan kostnad, förutsatt att garantivillkoren är uppfyllda.
Det är DEVI som efter eget gottfinnande tar beslut om
huruvida produkten ska repareras eller bytas ut. DEVI
frånsäger sig allt ansvar för olyckor och skador till följd av
användning av produkterna, inklusive, men inte begränsat
till, skador på egendom och extrakostnader.

DEVIwarranty™ täcker inte skador som orsakats av felaktig
användning eller montering, eller om installationen har
utförts av en icke auktoriserad elektriker. Om DEVI måste
inspektera eller reparera fel som uppstått på grund av
ovanstående kommer DEVI att fakturera kunden för hela
arbetskostnaden.
DEVIwarranty™ omfattar inte produkter som inte är helt
betalda.
DEVI ger alltid snabba svar på kundernas klagomål och
frågor.
Garantin omfattar inte anspråk som går utanför ovanstående villkor.
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