
























12. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

13www.termaxi.com

УВАГА! Перевіряйте правильність заповнення гарантійних документів!

12.1. При купівлі апарату покупець зобов'язаний отримати "Керівництво з експлуатації" з відміткою торгової організації про продаж 

і перевірити наявність в ньому на відривних талонах для гарантійного ремонту і талонах на введення в експлуатацію печатки торгової організації. 

Просимо Вас зберігати гарантійні документи протягом усього терміну гарантії.

12.2. За відсутності в талоні на введення в експлуатацію відмітки про дату введення в експлуатацію з печаткою Авторизованого 

Сервісного Центру Termaxi або відповідної газової служби з ліцензією, гарантія виробника на апарат не поширюється.

12.3. Підприємство-виробник гарантує безвідмовну роботу апарату при дотриманні споживачем правил зберігання, монтажу і 

експлуатації, встановлених цим "Керівництвом з експлуатації".
12.4. Гарантійний термін від виробника складає 36 місяці з дня введення апарату в експлуатацію, але не більше 48 місяців з дня 

продажу апарату. Введення в експлуатацію здійснюється Авторизованими Сервісними Центрами Termaxi або відповідною газовою службою з 

ліцензією, з обов'язковою відміткою в талоні на введення в експлуатацію. Починаючи з 13-го місяця експлуатації, від дати введення в 

експлуатацію, гарантія на другий рік дійсна тільки при проведенні щорічного сервісного обслуговування апарату 

з відповідною відміткою в гарантійному паспорті. Якщо введення в експлуатацію або щорічне сервісне обслуговування виконані 

організацією, що не є сервісним партнером підприємства-виробника або організація не має відповідну ліцензію, то будь-які зобов'язання перед 

покупцем по гарантії вона несе самостійно.

12.5.  Упродовж гарантійного терміну, покупець має право на БЕЗКОШТОВНЕ усунення усіх несправностей, які виникли з вини 

заводу-виробника за умови дотримання усіх норм і правил, викладених в цьому керівництві з експлуатації.

12.6. При здійсненні гарантійного ремонту апарату, представник Авторизованого Сервісного Центру Termaxi або газової служби, 

обов'язково заповнює гарантійний талон і корінець до нього. Гарантійний талон вилучається фахівцем АСЦ Termaxi, а корінець гарантійного 

талона залишається в Керівництві з експлуатації.

12.7.  Гарантійний термін на апарат не продовжується у разі ремонту або заміни вузлів і деталей. На замінені вузли і деталі діє 

гарантія 6 місяців.

12.8.  Гарантійні зобов'язання діють тільки за умов:

наявність чека про покупку або товарно-транспортної накладної; •

наявність правильно заповненого гарантійного талона з печаткою торгової організації і датою продажу;•

 наявність правильно заповненого талона на введення в експлуатацію з печаткою Авторизованого Сервісного Центру Termaxi або •

газової служби з відповідною ліцензією;

 наявність Акта дефектовки від Авторизованого Сервісного Центру Termaxi або газової служби з відповідною ліцензією.•

12.9.  Підприємство виробник не несе гарантійних зобов'язань у випадках, якщо:

 відсутній або не заповнений гарантійний талон;•

відсутність в гарантійному талоні відповідної відмітки про введення в експлуатацію, після закінчення 12 місяців - відсутність в •

гарантійному талоні відмітки про щорічне сервісне обслуговування;

порушення правил зберігання, транспортування, установки, експлуатації і технічного обслуговування;•

відсутність узгодженого і затвердженого в установленому порядку проекту на установку газового апарату згідно •

ДНАОП.0.001.12098;

 відсутній акт приймання в експлуатацію димових каналів згідно ДБН В. 2.5-20-2001, а також про обов'язкове очищення димаря •

при експлуатації раз на рік;

 відсутність на корпусі апарату заводської маркувальної таблички;•

самостійного ремонту із заміною складових частин апарату, що спричинили за собою порушення працездатності;•

 установка на устаткування деталей інших виробників;•

ушкоджень, викликаних замерзанням води;•

ушкоджень, викликаних попаданням всередину апарату сторонніх предметів, рідин, комах тощо;•

експлуатація устаткування в приміщенні, де ведуться будівельні роботи;•

ушкоджень, викликаних пожежами, повенями, іншими стихійними лихами;•

неприпустимої разової або систематичної зміни параметрів мереж газо-, електро- або водопостачання;•

використання апарату не за призначенням.•

12.10. У разі потреби заміни, вузлів і деталей після закінчення гарантійного терміну, власникові апарату належить звертатися в 

Авторизований Сервісний Центр Termaxi або газову службу з відповідною ліцензією.

12.11.  Представник сервісної організації не зобов'язаний усувати помилки в монтажі та підключенні устаткування. Якщо ці помилки 

спричинили значні відхилення в роботі устаткування або несправності, вони усуваються за рахунок Споживача або монтажної організації.

12.12. Усі роботи не пов'язані з гарантійним ремонтом (перший пуск і інструктаж, профілактика, ремонт), а також транспортні 

витрати оплачуються клієнтом.

ВАЖЛИВО! Тиск газу в мережі величина не постійна і може мінятися протягом доби кілька разів. При 

зниженому тиску газу в магістралі апарат функціонує з нижчим ККД, ніж наведено в цьому керівництві з 

експлуатації, в цьому випадку пред'являти претензії треба не сервісній організації, а постачальникам 

газу.

Апарат виготовлений в КНР відповідно до міжнародного сертифікату якості ISO 9001 за замовленням

Представники виробника: 
ТОВ  "Форментера" 
E-mail: info@termaxi.com,    web: www.termaxi.com

Інформацію про Авторизовані Сервісні Центри Termaxi в Україні дивіться на сайті:  www.termaxi.com

у Розділі «Сервісні Центри»:  http://termaxi.com/ua/services/

JSD14-L / JSD20-W-A1 / JSD20-WG-A1 / JSD20-W / JSD20-AS
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