Porozumienie gwarancyjne dla produktów marki SOCLA objętych
gwarancją niestandardową
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WARUNKI GWARANCJI
1.Watts Industries Deutschland GmbH, zwana dalej Gwarantem, udziela 5 lat gwarancji na urządzenia marki Socla wymienione
w ofercie o sygnaturze jak powyżej, poza wyjątkami wymienionymi w pkt 2 i 3 poniżej.
2.Okres gwarancji na wodomierze, izolatory przepływów zwrotnych rodziny BA oraz wszystkie napędy do armatury za wyjątkiem
napędów elektrycznych i pneumatycznych oznaczonych logiem Socla wynosi 1 rok.
3.Okres gwarancji na przepustnice Xylia, urządzenia z rodziny Insuflair oraz wszystkie urządzenia wyszczególnione w katalogach
innych firm należących do grupy Watts Industries wynosi 1 rok.
4.Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu wyszczególnionej w dokumencie sprzedaży.
5.Gwarancja obejmuje jedynie wady materiałowe i błędy produkcyjne. Gwarancja nie obejmuje, z wyłączeniem wszelkiej
odpowiedzialności Gwaranta:
a.normalnego zużycia i wytarcia podzespołów,
b.uszkodzeń będących następstwem instalacji lub zastosowań niezgodnych z właściwymi standardami zawodowymi bądź
specyfikacją techniczną urządzenia,
c.awarii wynikających z nieprzestrzegania instrukcji montażu i użytkowania,
d.uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego nadzoru, składowania lub konserwacji,
e.następstw ingerencji bądź zmian wprowadzonych w urządzeniu przez Kupującego lub stronę trzecią, które nie zostały
zaakceptowane przez Gwaranta lub przeprowadzono je z użyciem nieoryginalnych części i/lub materiałów eksploatacyjnych.
1.Gwarancja nie ma zastosowania, z wyłączeniem wszelkiej odpowiedzialności Gwaranta, w przypadku niewykonania płatności
za zakupione urządzenie przez Kupującego, nie dając prawa Kupującemu do wstrzymywania lub odraczania płatności z powodu
roszczeń gwarancyjnych.
2.W przypadku reklamacji, Kupujący powinien niezwłocznie zawiadomić Sprzedawcę na piśmie o wadach wykrytych w wyrobie z
podaniem warunków roboczych w instalacji, gdy wady te zaobserwowano. Do protokołu reklamacyjnego należy dołączyć
niniejsze Porozumienie wraz z kopią oferty.
3.Gwarancja ogranicza się jedynie, w zależności od decyzji Gwaranta, do naprawy bądź wymiany wyrobów uznanych przez niego
za wadliwe, po dostarczeniu ich do siedziby Gwaranta bądź jego autoryzowanego przedstawiciela.
4.Koszty przejazdów, przewozu i wysyłki oraz koszty montażu i demontażu, tak jak i inne koszty manipulacyjne nie są objęte
gwarancją.
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