GARANTIJOS SĄLYGOS
Gerbiamas Vartotojau,
Dėkojame, kad pasirinkote Hanna Instruments prietaisą. Prašome įdėmiai perskaityti naudotojo
vadovą. Jeigu norėsite daugiau informacijos prašome susisiekti su mumis el. paštu support@hannainst.lt
. Šis prietaisas atitinka CE direktyvas.

GARANTINIS SERTIFIKATAS
Nr.
Nr.

Prekės kodas

Serijos Nr.

Garantinis
terminas

1

Hanna Instruments garantuoja, jog prietaisai yra pagaminti iš kokybiškų medžiagų ir yra be
defektų. Jei savo prietaise aptikote defektą, įstatymų numatyta tvarka mes gedimą pašalinsime arba
prietaisą pakeisime nauju. Visi nusiskundimai ar pretenzijos susiję su gaminio kokybe turi būti pateikiami
su šiuo sertifikatu.
Atsižvelgiant į prietaiso tipą yra taikomas 12 arba 24 mėnesių, o elektrodams ir davikliams yra taikomas
6 mėnesių garantinis laikotarpis, skaičiuojamas nuo pardavimo dienos. Garantiniu laikotarpiu šalinami
gedimai atsiradę dėl prastos kokybės medžiagų ar surinkimo klaidų.

2

Šis sertifikatas laikomas negaliojančiu jei nors viena grafa yra neužpildyta arba nėra pardavėjo parašo.

3

Garantija yra taikoma prietaisams pažymėtiems UAB „Hanna Instruments Baltics“ specialiu lipduku arba
serijos ID numeriu. Jei prietaisas, neturinti ID serijos numerio nėra pažymėtas lipduku- garantija
netaikoma, o remontas apmokestinamas. Naudotojo prietaiso pristatymas/ atsiėmimas iš Hanna biuro
garantiniu periodu yra naudotojo atsakomybė ir išlaidos.

4
5

Išpakavę savo prietaisą atidžiai apžiūrėkite jį ar transportavimo metu neatsirado pažeidimų. Jei radote
prietaiso defektų ar transportavimo pažeidimų, nedelsiant susisiekite su pardavėju.
Pastaba: Išsaugokite visas įpakavimo medžiagas, kol įsitikinsite, kad prietaisas veikia tinkamai. Jeigu
aptiksite defektų, prietaisai turi būti grąžinami originalioje pakuotėje.

6
7

Garantija netaikoma jei:

Prietaisas buvo naudojamas netinkamose sąlygose. Sąlygos pateikiamos prietaiso specifikacijose;

Prietaisas buvo gadinamas, netinkamai naudojamas ar neprižiūrimas;

Prietaisas sugedo nelaimingo atsitikimo metu ar nenugalimos jėgos aplinkybėmis (CK6 6.212

8
9

str.);

Prietaisas yra mechaniškai ar išoriškai ar kaip kitaip pažeistas;

Prietaisas buvo ardytas, atidarinėtas ar kitaip paveiktas;

Buvo remontuojamas ne gamintojo autorizuotuose aptarnavimo centruose;

Gedimą sukėlė į vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;

Gedimas atsirado naudojant medžiagas ar atsargines dalis, kurios nėra originalios ar
rekomenduojamos Hanna Instruments.

10
Pardavimo data:
Pardavėjo duomenys ir parašas:

Grąžinimo sąlygos:

UAB “HANNA INSTRUMENTS BALTICS”
Ugnies g. 14-2, LT14181 Vilniaus raj. Lietuva
Tel.: +370 5 260 1910
Mob.: +370 673 50 474

www.hannainst.lt
www.hannainst.com
office@hannainst.lt


Prietaisai turi būti grąžinami originalioje pakuotėje su pirkimo dokumentu;

Prietaiso pristatymas ir atsiėmimas iš UAB „Hanna Instruments Baltics“ yra naudotojo
atsakomybė ir išlaidos;

Prietaisai, neturintys serijos numerio turi būti žymėti specialiu lipduku;

Jeigu garantija netaikoma prietaiso remontui, Jūs būsite informuoti apie kainą;

Grąžinant prietaisą, Jūs būsite informuoti apie remonto trukmę.
Su sąlygomis susipažinau ir sutinku:
Parašas

V. Pavardė

