Програма Сертифікації Монтажника – Розширена Гарантія
___________________________________________________
(ПІП Монтажника/Підрядника)

___________________________________________________
(Адреса)

Дата___________________

Програма Сертифікації Монтажника – Гарантія з розширеним строком дії
(Розширена Гарантія) – Компресорно Конденсаторні Агрегати
Компанія Danfoss рада запропонувати Вам Програму Сертифікації Монтажника з Розширеною
Гарантією. Компанія Danfoss має намір разом з Вами як ключовим партнером в сфері
охолоджувального обладнання дослідити та сподівається надати вам можливість просувати та
пропонувати наші компресорно конденсаторні агрегати для багатьох та цікавих проектів.
Щоб мати можливість отримати Розширену Гарантію Вам потрібно прийняти участь у Програмі
Сертифікації Монтажника та виконати вимоги програми. Це означає:
-

прийняти участь у циклі тренінгів, організованих Danfoss або Danfoss разом з
дистриб’ютором і пройти тести;

-

підписатися на інформаційний бюлетень Danfoss.

Цим листом Danfoss пропонує Розширену Гарантію на певні компресорно конденсаторні агрегати
на умовах, що додаються. Ми просимо Вас лише повідомити нам деякі ключові дані через нашу
реєстраційну форму на веб-платформі за посиланням:
https://danfoss.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_5oQ997LJm9kdtQh?Q_lang=UK,
Це допоможе Вам професійно, відповідно до вимог встановлювали та обслуговували
компресорно конденсаторні агрегати.
Ми просимо Вас підтвердити прийняття умов цієї Програми Сертифікації Монтажника шляхом
повернення нам примірника цього листа з Вашим підписом.
Заздалегідь дякуємо. З нетерпінням чекаємо на співпрацю з Вами.
Програма Сертифікації Монтажника може бути припинена в будь-який час кожною із сторін
шляхом попереднього повідомлення іншої сторони за 3 місяці. При цьому, наслідки припинення
будуть застосовуватися для наступних гарантій, заявлених після припинення.
З повагою, Wojciech Zmigrodzki
Цим листом я підтверджую прийняття участі в Програмі Сертифікації Монтажника
Дата ____________
____________________(_____________________)
(Підпис)

Додаток 1: Програма Сертифікації Монтажника – Гарантія з розширеним строком дії (Розширена гарантія)
на компресорно конденсаторні агрегати.

ОБМЕЖЕНА РОЗШИРЕНА ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА –
КОМПРЕСОРНО КОНДЕНСАТОРНІ АГРЕГАТИ
Тип продукції, на яку поширюється гарантія:
Компресорно конденсаторні агрегати Danfoss OPTYMA™ («Продукція»).
Гарантія надається Монтажнику:
_________________________________________
(ПІП Монтажника/Підрядника)

Строк дії розширеної гарантії:
Ця гарантія поширюється на Продукцію строком на 2 роки з дати продажу, але в будь-якому
випадку не більше 30 місяців з дати її виготовлення («Строк Дії Розширеної Гарантії»).
Виробник:
Ця обмежена розширена гарантія надається Данфосс ТОВ, м. Київ, вул. В. Хвойки 15/15/6
Умови Розширеної Гарантії:
Ця обмежена розширена гарантія виробника («Гарантія») обумовлюється наступним:
Дійсність Гарантії
1. Гарантія дійсна для Продукції, змонтованої професійним монтажником.
Гарантія діє за умови, що вся інформація, запитувана та надана Монтажником, є правдивою і
коректною, зокрема інформація про придбання та монтаж Продукції, як цього вимагає Danfoss
для реєстрації.
Ця Гарантія розповсюджується тільки на Монтажника, який придбав Продукцію в офіційного
постачальника в Україні, а також за умови монтажу та введення в експлуатацію цієї Продукції
таким Монтажником. Ця Гарантія не може бути передана третім особам.
Порядок пред’явлення рекламації за цією Гарантією
2. Усі рекламації за цією Гарантією здійснюються в письмовій формі.
Рекламації разом із копією Сертифіката Підтвердження розширеної Гарантії або посиланням
на серійний номер Продукції, на яку поширюється цей Сертифікат, повинні бути надіслані до
Danfoss без невиправданих затримок та мають бути отримані представником Данфосс ТОВ не
пізніше 30 днів з моменту, коли Монтажнику стало відомо про недолік та в будь-якому випадку
протягом строку дії розширеної гарантії.

Для визначення Строку Дії Розширеної Гарантії, Монтажник на запит Danfoss, надсилає
останньому копію документа, який підтверджує дату монтажу Продукції та дату її придбання.
Danfoss має право робити запити на відправлення йому дефектної Продукції з письмовим
повідомленням про причину повернення Продукції. Якщо не вказано інше, Продукція, що
повертається або надається для ремонту, не повинна містити стороннього обладнання. Якщо в
результаті перевірки, виконаної Danfoss, буде встановлено, що Продукція не має дефектів, то
Danfoss може повернути Продукцію за Ваш рахунок та на Ваш ризик.
Будь ласка, звертайтеся до місцевого торгово представника Danfoss або до місцевого відділу
післяпродажної підтримки, контактні дані яких можна знайти за посиланням:
www.danfoss.com.
Обсяг Гарантії
3. Протягом Строку Дії Розширеної Гарантії Danfoss на власний розсуд може запропонувати
аналогічний новий товар або відремонтувати Продукцію, якщо недоліки Продукції сталися з
вини Danfoss та пов’язані з дефектом виготовлення, конструкції або матеріалу.
Гарантія не покриває жодних витрат, пов’язаних з транспортуванням, навантаженнямрозвантаженням або монтажем Продукції, таких як демонтаж дефектної Продукції або монтаж
заміненої або відремонтованої Продукції.
Обмеження та виключення з Гарантії
4. Ця Гарантія не поширюється на дефекти:
-

які виникають у зв’язку експлуатацією в умовах, відмінних від умов, які зазначені в технічних
характеристиках та інструкціях;

-

які зумовлені невстановленням Вами всіх виправлень помилок та оновлень програмного
забезпечення, які надані Danfoss;

-

у випадку несанкціонованого ремонту Продукції; або

-

у випадку внесення змін до Продукції;

-

які викликані пошкодженнями під час транспортування;

-

які виникли внаслідок зовнішнього впливу (наприклад, від надмірної напруги, блискавки,
пожежі, грубої експлуатації тощо)

-

які є наслідком неправильної експлуатації;

-

які є наслідком неправильного монтажу; або

-

які зумовлені неналежним обслуговуванням.

5. Вирішення спорів та законодавство, що підлягає застосуванню
Спори між Монтажником та Danfoss, пов’язані з цією Гарантією, повинні вирішуватися за
законодавством України відповідним судом за місцезнаходженням Danfoss.

