20 ani de garanţie extinsă DEVI
DEVIwarranty™
Aţi achiziţionat un sistem de încălzire DEVI şi suntem siguri
că vă va ajuta să îmbunătăţiţi confortul şi economia aplicaţiei dvs.
DEVI furnizează soluţii extraordinare de încălzire electrică
pentru controlul complet al climatului în interiorul şi în jurul caselor şi al clădirilor. DEVI oferă un program complet
de produse cu cabluri de încălzire sau covoare de încălzire,
cu termostate, cu elemente de încălzire, cu benzi de fixare
şi cabluri de încălzire auto-limitatoare DEVI combinate cu
produse suplimentare care completează programul de
produse.
Garanţia extinsă pe 20 ani se aplică acestor cabluri de
încălzire şi covoarelor de încălzire.
Dacă, împotriva tuturor aşteptărilor, întâmpinaţi o problemă la sistemul DEVI, trebuie să ştiţi că DEVI oferă o
garanţie extinsă pe 20 ani de la data achiziţionării în următoarele condiţii:
În timpul perioadei de garanţie, DEVI va oferi un nou
produs similar sau va repara produsul în cazul în care se
descoperă că acesta este defect din motive de proiectare,
de materiale sau de manoperă defectuoasă. Repararea sau
înlocuirea vor fi efectuate gratuit cu condiţia ca revendicarea garanţiei să fie validă. Decizia privind repararea sau
înlocuirea va fi luată numai de compania DEVI. Compania
DEVI nu va fi răspunzătoare pentru nicio daună derivată
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sau accidentală incluzând, dar fără a se limita la, daunele
materiale sau cheltuielile suplimentare cu utilităţile.
Nu se poate acorda o prelungire a perioadei de garanţie în
urma reparaţiilor efectuate.
Garanţia va fi valabilă numai dacă CERTIFICATUL DE GARANŢIE este completat corect şi conform instrucţiunilor
şi cu condiţia ca defecţiunea să fie trimisă instalatorului
sau vânzătorului fără întârziere, furnizându-se şi dovada
achiziţionării. Reţineţi că CERTIFICATUL DE GARANŢIE trebuie să fie completat în engleză sau în limba locală.
DEVIwarranty™ nu va acoperi daunele cauzate de utilizarea
incorectă, de instalarea incorectă sau dacă instalarea a fost
efectuată de electricieni neautorizaţi. Toate lucrările vor fi
facturate complet în cazul în care compania DEVI este solicitată să verifice şi să repare defecţiunile care s-au produs ca
urmare a informaţiilor menţionate mai sus.
DEVIwarranty™ nu se va prelungi la produsele care nu au
fost plătite integral.
Compania DEVI va furniza întotdeauna un răspuns rapid
şi eficient la toate reclamaţiile şi întrebările adresate de
clienţii noştri.
Garanţia exclude explicit toate reclamaţiile care nu îndeplinesc condiţiile menţionate mai sus.
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Aplicaţie
Beton
Podea cu traverse
DEVIcell™ Dry
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Urmărire conducte
Sol/Pământ
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