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Aluthermo SA - Rue Principale 93 b - B-4790 Burg Reuland
10 AASTA GARANTIITUNNISTUS
Aluthermo SA, edaspidi „müüja”, annab käesolevaga lõpp-ostjale kümne-aastase garantii järgmistele toodetele:
Aluthermo Quattro®, Aluthermo® 21 mm, Aluthermo® 14 mm, Aluthermo® 7 mm.
Garantii katab toote tiheduse ja piisava isolatsioonivõime säilimise.
Garantii katab täielikult müüja enda äranägemisel tasuta asendamise, defektseks tunnistatud toote tasuta remondi või hüvitamise.
Muudel juhtudel on garantii rangelt piiratud AXA Belgium SA poolt väljastatud kindlustuspoliisiga nr 730.153.177. Müüja edastab selle kindlustuspoliisi lõpp-ostjale esimesel nõudmisel. Lõpp-ostja aktsepteerib selle kindlustuspoliisi mahtu ja välistavaid tingimusi. Kui kindlustusfirma ei tegutse seoses nõudega, muutub garantii kehtetuks.
Garantiiaeg algab garantiiga kaetud toote kättetoimetamisega lõpp-ostjale. Kui ühe aasta jooksul pärast toote müüki jõudmist müüja juures ei ole edasimüüki toimunud, algab kümne-aastane garantii siiski sellel kuupäeval.
Et garantii kehtiks, peab müüdud tooted paigaldama professionaal kooskõlas kutsetegevusega ja järgides müüja poolt soovitatud paigaldusmeetodeid. Garantii ei kehti, kui lõpp-ostja ei hoolda ostetud toodet korrektselt, kui kolmanda osapoole viga tekitab kahju või vääramatu jõu asjaoludel.
Garantiid ei kohaldata, kui kaupu, millel leiti või oleks leitud täpse kontrolli käigus defekte, müüakse edasi, töödeldakse või kasutatakse.
Varjatud puuduste korral tuleb nõuded esitada hiljemalt kahe nädala jooksul alates puuduse avastamisest ostja poolt. Kõik nõuded tuleb varustada saatekirjaga, mis kirjeldab üksikasjalikult kaebuse sisu ja põhjendusi.
Õigeaegselt esitatud ja põhjendatud kaebuse korral võib lõpp-ostja taotleda AXA Belgium’ilt kindlustuspoliisis nimetatud kompensatsiooni. Müüja ei kohustu otse sellist kompensatsiooni tasuma. Kui kindlustusfirma nõuet ei aktsepteeri, müüja vastu meetmeid ei võeta.
Olenemata nõude õiguslikust olemusest ei ulatu müüja vastutus kaugemale eespool nimetatud garantiitingimustest. Suuremad kahjunõuded välistatakse.
Käesolev garantii juhindub Belgia seadustest.
Mis tahes vaidlused lahendatakse Eupen’i ringkonna kohtutes.
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Relations bancaires:

Aluthermo SA
Rue Principale 93 b
B-4790 Burg Reuland
 KBC. 731-0004876-01     IBAN: BE43 7310 0048 7601     BIC: KREDBEBB
RPR / RPM EUPEN
BTW / TVA: BE 0467.117.356
Tel.   00 32 (0)80 42 90 28
Faks 00 32 (0)80 42 90 29
E-post: info@aluthermo.be
Internet: http:/www.aluthermo.com

