3-aastase piiratud garantii saamise tingimused
Õnnitleme teid! Ostsite MASTERI toote, millega teil on õigus saada 3-aastast piiratud garantiid. Lugege
tähelepanelikult järgmisi tingimusi.
1. MASTER garanteerib seadme nõuetekohase toimimise alates ostukuupäevast tingimusel, et seda
kasutatakse ettenähtud viisil kasutusjuhendi kohaselt.
2. Toote tõrke korral soovitame pöörduda volitatud hoolduskeskuse poole:
https://www.danthermgroup.com/en-gb/contact
3. Kolmeaastase garantii saamiseks registreerige oma toode ostukuupäevast 30 päeva jooksul
veebilehel: https://www.danthermgroup.com/en-gb/master/warranty
4. Hoidke ostu tõendav dokument alles kogu garantiiaja jooksul, s.t kolm aastat alates
ostukuupäevast.
5. Esimesel aastal tagab MASTER tavalised garantiitingimused.
6. Teisel ja kolmandal aastal pärast ostmist on teil õigus saada volitatud hoolduskeskusest tasuta
konkreetseid varuosi. SEADET TULEB HOOLDADA VOLITATUD HOOLDUSKESKUSES. VARUOSAD ON
TASUTA. TE EI PEA NENDE EEST MAKSMA. TASUDA TULEB AINULT TÖÖDE EEST Vaadake, mis
varuosad kuuluvad teie toote kolmeaastase piiratud garantii alla:
https://www.danthermgroup.com/en-gb/master/warranty
7. Viige toode oma kulul volitatud hoolduskeskusesse. Hoolitsege, et toode oleks transportides
kahjustuste eest hästi kaitstud.
8. Transportides kahjustada saanud toode ei kuulu MASTERi garantii alla.
9. Seadme puhastamine ei kuulu garantiiteenuse hulka. Puhastamise eest tuleb tasuda vastavalt
hoolduskeskuse hinnakirjale.
10. Kolmeaastase piiratud garantii alla ei kuulu:
• seadme mehhaanilised kahjustused, mille põhjustas kasutaja või seadme transport
hoolduskeskusesse;
• kahjustused või puudused, mille põhjustas
- säilitamine, kui see ei olnud piisav või asjakohane;
- kasutaja teadmatus või tema süül tekkinud kahjustused ning kasutaja valed
kasutamisvõtted;
- vääramatu jõud (elektririke, tulekahju, üleujutus, veeleke jne),
- sobimatu või kasutusjuhendi nõudeid eirav paigaldamine;
- sobimatute hooldusvahendite kasutamine;
- kasutaja või muu volitamata isiku tehtud parandused;
- ehituse muudatused või ümbertegemised;
- pingesiire, sobimatu pinge kasutamine ja äikesetormid;
- veekahjustused;
• tavalise kasutamise käigus kuluvad osad, nagu otsakud, kütuse- ja õhufiltrid ning lambid.
11. MASTER teatab, et volitamata hoolduskeskuse tehtud parandused muudavad garantii kehtetuks.
Kui volitatud hoolduskeskus teeb kindlaks, et kütteseadet on remonditud, kaotab klient õiguse
MASTERi garantiile
12. Garantiikohustuste täitmiseks võib MASTER otse või volitatud teeninduskeskuste kaudu koguda ja
töödelda kasutaja isikuandmeid, mis on vajalikud garantiiteenuse osutamiseks. Üksikasjalikku
teavet meie privaatsuspõhimõtete kohta saab meie peakorterist Gadkis (Poola) ja meie veebisaidilt
https://www.danthermgroup.com/en-gb/privacy-policy
13. Remondi käigus vahetatud varuosadele on lisagarantii, alates seadme remonti toomise päevast,
kolm kuud.
14. Piiratud garantii ei välista, piira ega peata kohalikust seadusandlusest tulenevaid tarbija õigusi.
15. Kui teil on kahtlusi või küsimusi kolmeaastase piiratud garantii kohta, esitage need e-posti teel:
master.warranty@dantherm.com
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