K U R O S R A U TO M AT U O K L I O G A R A N T I J A
(vieneriems metams)
UAB “IFTech” (toliau - Pardavėjas) įsipareigoja tenkinti
vartotojų reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos vartotojų teisių
apsaugos įstatymus, jei kuro srauto matuoklis (toliau - Matuoklis)
turės defektų dėl medžiagų, iš kurių jis pagamintas arba dėl
instaliavimo darbo kokybės. Visos garantinių įsipareigojimų sąlygos
taikomos vadovaujantis šio gaminio įsigijimo šalies įstatymais.
Garantiniai įsipareigojimai
Pardavėjas, kaip nurodoma žemiau, garantuoja, kad
Matuoklis, naudojamas pagal naudojimo instrukcijas, neturės defektų
nei dėl medžiagų, iš kurių jis pagamintas, nei dėl darbo kokybės,
komerciniame pasiūlyme nurodytu garantiniu periodu, nuo gaminio
įsigijimo datos. Jei atsiranda Matuoklio gedimas ir garantinio periodo
metu Pardavėjas gauna galiojantį skundą, savo nuožiūra ir pagal
įstatymų reikalavimus Pardavėjas:

• nemokamai sutaisys Matuoklį, naudodama naujas
ar atnaujintas atsargines dalis, arba pakeis Matuoklį nauju
arba iš naujų arba atnaujintų naudotų dalių pagamintu
gaminiu, bent jau funkciniu požiūriu atitinkančiu originalų
Matuoklį.
Garantinio aptarnavimo sąlygos
Jei Matuoklį įsigijote Lietuvoje, Latvijoje arba Estijoje,
prašome kreiptis į pardavėją, iš kurio įsigijote šį Matuoklį,
autorizuotus serviso centrus (ASC) – kontaktinę informaciją rasite
šioje garantijoje arba mūsų internetiniuose puslapiuose. Skambinant
telefonu, gali būti taikomi mokesčiai priklausomai nuo to, iš kur
skambinate. Susisiekus telefonu, atstovas ar ASC padės nuspręsti, ar
Jūsų Matuoklį reikia taisyti ir jei taip - informuos Jus, kaip galima tai
padaryti. Jūs turite padėti nustatant Įrangos gedimus ir laikytis
garantinio aptarnavimo taisyklių.
Jei kreipėtės dėl aptarnavimo Lietuvoje, Latvijoje arba
Estijoje, Įrangos garantinis aptarnavimas atliekamas autorizuotame
serviso centre ir tuo atveju, jei garantijos periodu kartu su sugedusiu
Matuokliu pateikiama: (1) garantinis dokumentas ir/arba sąskaitos
arba kito pirkimą įrodančio dokumento originalas, kuriuose nurodyta
pirkimo data, sąskaitos ar kvito numeris, Matuoklio kaina, informacija
apie pardavėją, Matuoklio serijos numeris; ir (2) registracijos
informacija, atsižvelgiant į Jūsų pasirinkimo teisę tokią informaciją
suteikti. Šio garantinio dokumento ir/arba sąskaitos ar kito pirkimą
įrodančio dokumento turėjimas patvirtina, kad įsigyjant Matuoklį
susipažinote su visa šiame garantiniame dokumente pateikiama
informacija.
Jei atsiranda Matuoklio gedimas ir Pardavėjas
gauna galiojantį skundą, praėjus garantijos periodui, gali būti taikomi
siuntimo ir aptarnavimo mokesčiai bet kokiam Matuoklio atliekamam
gaminio remontui ar jo pakeitimui.
Jei Matuoklis negali būti pataisytas šalyje, kurioje
prašote garantinio aptarnavimo, Jums gali tekti apmokėti siuntimo ir
aptarnavimo mokesčius. Jei kreipiatės dėl aptarnavimo kitoje šalyje
nei Matuoklis buvo įsigytas, Jums reikės laikytis visų taikomų
eksporto įstatymų bei taisyklių ir prisiimti atsakomybę už visus
taikomus muito mokesčius, PVM bei kitus susijusius mokesčius bei
išlaidas. Tarptautinio aptarnavimo atveju Matuoklį gali sutaisyti
defektuotą Matuoklį ar jo dalį, arba pakeisti defektuotą Matuoklį ar jo
dalį atitinkamais vietinius standartus atitinkančiais gaminiais ar jų
dalimis. Pagal įstatymų keliamus reikalavimus, prieš suteikiant
garantinį aptarnavimą Įranga gali reikalauti pateikti įsigijimą
patvirtinančius dokumentus ir/arba įvykdyti registravimo
reikalavimus.
Vartotojo informacija saugojama ir naudojama
pagal Įrangos klientų privatumo taisykles.
Išimtys ir apribojimai
Ši ribota garantija taikoma tik Pardavėjo
platinamiems arba pagamintiems gaminiams, identifikuojamiems
pagal AIC arba Prometrum prekinį ženklą, prekinį vardą ar logotipą,
esančius ant gaminio. Ši ribota garantija netaikoma bet kokiems ne
gaminiams, net tuo atveju kai ji yra vienoje pakuotėje ar parduodama
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kartu su gaminiu. Gamintojai, tiekėjai ar leidėjai, nesantys įgalioti
atstovai, gali suteikti savo gaminių garantijas galutiniam vartotojui,
kiek leidžia įstatymai, pateikia savo gaminius “kaip jie yra”
negarantuoja nepertraukiamo ir be klaidų gaminio darbo. nėra
atsakinga už žalą, padarytą nesilaikant gaminio naudojimo instrukcijų.
Ši garantija netaikoma, jei:

• buvo naudojamas ne sezoninis kuras ir to pasekoje
peršalo - užsalo kuro sistema, sutriko Matuoklio veikimas;
• kuro sistema bei Matuoklis buvo apsinešęs purvu,
kuris įtakojo Matuoklio veikimo sutrikimą;
• mechanizmo kuro sistemoje atsirado oro arba dujų
ne dėl Matuoklio kaltės, ko pasekoje sutriko mechanizmo
darbas;
• normalus nusidėvėjimas;
• gedimą įtakojo naudojimo instrukcijos ar
techninio sąlygų nesilaikymas;
• gedimą įtakojo ne Matuoklio naudojimas;
• gedimą įtakojo nelaimingas atsitikimas,
piktnaudžiavimas, neteisingas naudojimas, potvynis, gaisras,
žemės drebėjimas ar kiti išoriniai veiksniai;
• gedimą įtakojo Matuoklio naudojimas ne pagal
nurodytas leistinas ar numatytas naudojimo sritis bei
sąlygas;
• žala padaryta Matuoklio aptarnavimo metu (taip
pat ir atnaujinimų bei praplėtimų atvejais), kai aptarnavimą
atliko ne atstovas ar Pardavėjo įgaliotas asmuo;
• Matuokliui ar daliai, kuri be rašytinio Pardavėjo
leidimo buvo modifikuota siekiant pakeisti funkcionalumą
ar galimybes;
• kuris nors Matuoklio serijos numeris buvo
ištrintas, pažeistas ar yra neįskaitomas.
• fiziškai pažeistos išorinės Matuoklio dalys, kurios
įtakojo Matuoklio veikimo sutrikimą;
• jei pažeistos gamintojo - pardavėjo plombos ar
kitas žymėjimas;
Pagal galiojančius įstatymus ši garantija ir žemiau
nurodomi nuostolių atlyginimo būdai yra taikomi atskirai ir vietoje
visų kitų žodžiu ar raštu nurodytų garantijų, atlyginimo būdų bei
sąlygų, privalomų pagal įstatymus, aiškiai išreikštų ar numanomų.
Pardavėjas neprisiima jokių kitų nustatytų įstatymu ar numanomų
garantijų dėl gaminio tinkamumo prekybai arba konkrečiam tikslui bei
garantijų prieš paslėptus defektus. Jei tokios atsakomybės ribos
nenumatytos pagal galiojančius įstatymus, Pardavėjas pasinaudos šia
išimtimi tiek, kie leidžia įstatymai. Jei kuris nors garantijos punktas
laikomas neteisėtu ar negaliojančiu, tai neįtakoja likusių garantijos
sąlygų galiojimo ar teisėtumo.
Išskyrus tai, kas nurodyta šioje garantijoje ir pagal
galiojančius įstatymus, Pardavėjas neatsako už bet kokių garantinių
sąlygų nesilaikymu patirtus tiesioginius, ypatingus, netiesioginius ar
sąlygotus nuostolius. Tai galioja nuostoliams, traktuojamiems pagal
bet kurią teisinę teoriją, įskaitant bet neapsiribojant prarastą naudą,
pajamas, realų ar planuotą pelną (taip pat ir planuotą pelną pagal
sutartis), pinigų vertę, lauktas santaupas, verslą, galimybę, palankumą
ar reputaciją, prarastus ar pažeistus duomenis, arba bet kokią kitą
netiesioginę ar iš to išplaukiančią žalą, tokią kaip įrangos ar
nuosavybės atstatymas, bet kokių surenkamų ar naudojamų duomenų
arba programos atstatymo, atgaminimo kaštai ir bet koks gaminyje
saugomų duomenų konfidencialumo pažeidimas. Aukščiau paminėtas
apribojimas netaikomas mirties ar asmens sužalojimo ieškiniams arba
bet kokiai įstatymais numatytai atsakomybei už tyčinius bei šiurkščius
nerūpestingumo veiksmus ir/ar aplaidumą. Pagal šią garantiją
Pardavėjas neįsipareigoja sutaisyti arba pakeisti bet kokį gaminį,
neprarandant duomenų.
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