
 

 

Garanciajegy: fan-coil, termoventilátor                             Sorszám: 000010 

A berendezések telepítését csak az erre jogosult szakember végezheti. 

Tilos a készüléket olyan helyiségbe beépíteni, ahol külső hatás érheti, úgy mint hő, villamosenergia, víz, gőz, hűtőközeg, elektormágneses behatás! Tilos a 

készülék közelébe olyan tárgyat helyezni, amiben az kárt okozhat! Fokozottan ügyeljen arra, hogy illetéktelken személy – különösen gyermek – a készülékhez ne 

férhessen hozzá! 

A forgalmazó a berendezésre 24 hónap garanciát és 36 hónap díjmentes alkatrész biztosítást (kizárólag az FX modellekre) vállal. A kiegészítőkre, szelepekre, 

hajtóművekre, termosztátokra 12 hónap a garancia. A garancia a vásárlás napján kezdődik. A garancia feltétele a szakszerű telepítés és időszakos karbantartások 

elvégzése (a karbantartások között legfeljebb 6 hónap telhet el). 

Meghibásodás esetén, haladéktalanul áramtalanítsa a berendezést és a hidraulikus vezetéket zárja el.  

Viszonteladó esetén a berendezést juttassa vissza a garanciális szervizbe vagy igény esetén az F2 Komplex vállalja kiszállási díj ellenében a helyszíni vizsgálatot 

és a garanciális javítás elvégzését. 

Végfelhasználó esetén a berendezést juttassa vissza a garanciális szervizbe, vagy igény esetén az F2 Komplex vállalja a helyszíni vizsgálatot és a garanciális javítás 

elvégzését (termosztát, szelephajtómű kivételével). 

Nem garanciális tevékenység: 

Telepítés, üzembe helyezés, tisztítás, karbantartás, felülvizsgálat. 

A beszerelés során és az MSZ, EN ide vonatkozó előírások figyelmen kívül hagyásából adódó meghibásodás javítása. 

A karbantartás (6 havonta) tisztítási műveletek hiányából (vízkövesedés, eliszaposodás, stb.) adódó meghibásodás javítása. 

Természetesen, üzemszerűen elhasználódó alkatrészek cseréje (pl.: szűrő) és az arra visszavezethető meghibásodás javítása. 

A berendezéshez csatlakozó épületgépészeti rendszerből vagy a villamos hálózatból származó káros hatások miatt bekövetkezett meghibásodás javítása (pl.: 

lerakódás, vízszennyeződés, túláram/túlfeszültség, feszültség ingadozás, túlnyomás, szennyezettség, rongálódás, elfagyás stb.) 

Gőzös hőcserélővel szerelt berendezések esetén, a szükséges szabályozó elemek, szerelvények hiánya vagy helytelen kiválasztása, beépítése és az ezek 

következtében történt javítása. 

Garancia időn kívüli alkatrész biztosítás:  

Az F2 Komplex Kft. a törvényben előírt ideig biztosítja, garancia időn túl a pótalkatrészeket, továbbá fenntartja a jogot, hogy az alkatrészeket az azzal 

egyenértékűvel helyettesítse. 

A garanciajegy a vásárlási számla felmutatásával együtt érvényes. A vásárlási számlán és a garancia jegyen minden esetben fel kell tüntetni a vásárlás dátumát és 

a berendezés gyártási sorszámát. 

A garanciális szerviz címe: F2 Komplex Kft., 1097 Budapest, Kiskalmár u. 3-7.  

Tel.: 0620/240-1008 

Típus:  ..................................................................................  

A berendezés gyártási sorszáma:  .........................................  

Az eladás dátuma:   ..............................................................  

 a számlát kiállító 

 eladó vagy üzembe helyező 
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