МАСО - ФУНКЦІОНАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

10 років функціональної гарантії
На MACO-PRO-DOOR дверні петлі
Фірма MAYER & CO Beschläge GmbH, A-5020 Зальцбург, Alpenstraße
173, надає офіційну гарантію 10 років на дверні петлі MACO-PRO-DOOR,
гарантія починає діяти, починаючи з дати виставлення рахунку-фактури.
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ‘ЯЗАННЯ
Гарантія надається виключно офіційним дилерам MACO-PRO-DOOR в
Україні.
ГАРАНТІЙНИЙ ВИПАДОК
Гарантія поширюється на функціональність механічних дверних петель
MACO-PRO-DOOR і охоплює всі несправності, які викликані фабричним
браком або дефектом матеріалу.
Гарантійне зобов‘язання діє за умови використання дверних петель
відповідно до норм і дотримання усіх гарантійних умов для тих випадків,
коли фурнітура та петлі не приводяться в передбачене робоче положення.
Гарантійним не вважається випадок, якщо мова йде про електромеханічну
систему програми програми дверних петель MACO-PRO-DOOR. Під
електромеханічною фурнітурною системою мається на увазі електричні,
електронні та магнітні компоненти, а також такі, що є складовими
механічної фурнітури.
ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ
–	Безкоштовна заміна пошкоджених деталей або поставка деталей з
аналогічними функціями
–	Відшкодування витрат з боку МАСО не поширюється на випадки, які не
передбачені даними гарантійними зобов‘язаннями.
гарантійними зобов‘язаннями
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ГАРАНТІЙНІ ВИМОГИ
–	Дотримання усіх рекомендацій МАСО по експлуатації та обслуговуванню дверних
петель, а також офіційних технічних вказівок МАСО
–	Технічно правильний кваліфікований монтаж дверей
–	Виконання кінцевим користувачем усіх обов‘язкових інструкцій
–	Використання згідно з приписами спеціальних каталогів MACO
–	Проведення заходів по догляду та експлуатації відповідно до інструкцій МАСО
–	В ся обв‘язка фурнітури складається виключно з фурнітурних деталей МАСО
–	Своєчасна заміна зношених деталей
–	Повернення рекламаційних деталей на вимогу і надання оригіналів рахунків
НЕ ГАРАНТІЙНІ ВИПАДКИ
–	Е лектромеханічні фурнітурні системи (див. зворотню сторінку розділ «гарантійний
випадок»
–	Ф ункціональні порушення через дефекти дверей (таких як перекіс або
заклинювання, помилка монтажу)
–	Ф ункціональні порушення через поломки фурнітурної системи, які виникли
внаслідок хімічного або механічного впливу, а також неналежного використання
–	Ф ункціональні порушення через корозію
–	Неналежне використання, зберігання або транспортування товару
–	Некоректна експлуатаціята використання не за призначенням
–	Природне зношення, забруднення або соляні відкладення
–	З астосування агресивних або ж абразивних миючих засобів
–	Використання дверних петель в громадських і промислових районах
–	Самостійне виправлення та ремонт

MAYER & CO

BESCHLÄGE GMBH
Alpenstraße 173
A-5020 Salzburg
+43 662 6196-0
maco@maco.eu
www.maco.eu

№ для замовлень: 758511UA - дата складання: січень 2014
Дата внесення змін: 19 березня 2018. Всі зміни передбачено, всі
права захищено.
Цей друкований документ бути змінено.
Актуальну версію Ви знайдете за посиланням
http://www.maco.eu/sites/assets/MacoDocs/758511/758511uk.pdf
або відскануйте QR-Code.

