Udvidet 20-årig DEVI-garanti
DEVIwarranty™
Du har købt et DEVI-varmesystem, som vi er sikre på vil
bidrage til at forbedre komforten og økonomien i din applikation.
DEVI leverer uovertrufne elvarmeløsninger til fuldstændig
klimakontrol i og omkring huse og bygninger. DEVI tilbyder
et komplet produktprogram med varmekabler eller varmemåtter, termostater, varmeelementer, montagebånd og
selvbegrænsende varmekabler kombineret med yderligere
produkter, som fuldender produktprogrammet.
Denne 20-årige udvidede garanti omfatter varmekabler og
varmemåtte.
Hvis du imod alle forventninger skulle komme ud for problemer med dit DEVI-system, vil du bemærke, at DEVI tilbyder 20 års udvidet garanti fra købsdatoen under følgende
forudsætninger:
Inden for garantiperioden tilbyder DEVI et nyt tilsvarende
produkt eller reparation af produktet i tilfælde af, at produktet vurderes at være defekt som følge af konstruktionsfejl eller fejl i materialer eller forarbejdning. Reparation eller
udskiftning udføres uden beregning under forudsætning
af, at garantireklamationen er gyldig. Beslutningen om,
hvorvidt der skal foretages reparation eller udskiftning,
træffes udelukkende af DEVI. DEVI hæfter under ingen omstændigheder for driftstab eller følgeskader, hvilket, uden
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at være begrænset hertil, omfatter skader på ejendom eller
yderligere forsyningsudgifter.
Der kan ikke bevilges forlængelse af garantiperioden efter
udførelse af reparationsarbejde.
Garantien er kun gyldig, hvis GARANTICERTIFIKATET udfyldes korrekt og i overensstemmelse med instruktionerne,
og under forudsætning af, at fejlen uden unødig forsinkelse anmeldes til installatøren eller forhandleren, og der
fremvises et købsbevis. Vær opmærksom på, at GARANTICERTIFIKATET skal udfyldes på engelsk eller det lokale sprog.
DEVIwarranty™ dækker ikke skader, der skyldes forkerte
brugsbetingelser, fejlbehæftet installation eller installationer, der ikke er udført af autoriserede elektrikere. Alt
udført arbejde vil blive faktureret til normal pris, hvis DEVI
skal inspicere eller udbedre fejl, der skyldes nogen af ovenstående omstændigheder.
DEVIwarranty™ omfatter ikke produkter, der ikke er betalt
fuldstændigt.
DEVI vil til enhver tid svare hurtigt og effektivt på alle
klager og henvendelser fra vores kunder.
Garantien omfatter udtrykkeligt ikke krav, der går ud over
ovenstående vilkår.
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