АВТОМАТИЧНИ И СЕКЦИОННИ ВРАТИ
ОХРАНИТЕЛНИ РОЛЕТКИ
Тел. +3592 9454 703 Моб. 0888 221172

WWW.SBI-BG.COM

ГАРАНЦИОННА КАРТА
SBI GROUP автоматични врати и ролетки
Уважаеми клиенти на ЕС БИ АЙ ГРУП,
Благодарим Ви за доверието, което ни оказахте с покупката на продукт от нас. ЕС БИ АЙ
ГРУП продуктите са съобразени с високите изисквания за качество и напускат
производствената база единствено след детайлна проверка.
При възникване на проблем или имате основание за рекламация, моля обърнете се
незабавно към служител на фирмата на тел. 02/ 9454703 или 0888 221172.
За обработка на вашите данни, моля подайте следната информация:
1. Вашето име, адрес и телефонен номер
2. Вид на продукта
3. Номер на продукта (намира се на гаранционната карта)
4. Описание на дефекта
Гаранционни условия:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.
9.

Гаранционният срок е с продължителност, отбелязана в картата.
Продуктите ЕС БИ АЙ се отремонтират, след представяне на гаранционна карта и наличието на фирмен знак върху
продукта.
Рекламация се приема само ако продукта на ЕС БИ АЙ ГРУП не е разглабян от потребителя или от неоторизиран
сервиз.
Всички неизправности по функционирането на продуктите ЕС БИ АЙ ГРУП, причинени от дефекти по
сглобяването или материала, забелязани по време на гаранционния срок, се отстраняват безплатно, като
транспортните разходи са за сметка на „ЕС БИ АЙ ГРУП“ ЕООД.
Повреди, причинени от естественото износване, неправилно поддържане или експлоатация, неспазване на
техническите предписания, използване на непригодни за целта консумативи, претоварване или използване не по
предназначение не се считат за гаранционни.
Бързоизносващи се части не се включват в гаранционните условия и при подмяна се заплащат.
Гаранционното обслужване се извършва само от оторизиран сервиз на фирма „ЕС БИ АЙ ГРУП“ ЕООД в страната.
ЕС БИ АЙ ГРУП ЕООД поема и извънгаранционно обслужване, като транспортните разходи са за сметка на
клиента.
Гаранционния срок за АВТОМАТИЧНИ ВРАТИ И РОЛЕТКИ е 2 години.Копие от регистрацията се представя на
оторизирания сервиз от „ЕС БИ АЙ ГРУП“ ЕООД, заедно с документите по точка втора от гаранционните условия.
Гаранцията не важи при настъпване на форсмажорни обстоятелства, природни бедствия, природни стихии, война и
др.
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