POLITYKA GWARANCYJNA GAZEX - 1‘2018
TYP /
OZNACZENIE
GWARANCJI

OGG3M

Ograniczona
Gwarancja GAZEX
3-miesięczna
elektrochemiczne
sensory gazów;
Rodzaj
produktów akumulatory do
objętych instalowania w
gwarancją urządzeniach
Nazwa

Podmiot
uprawniony

Każdy nabywca
3 m-ce od daty
nabycia,

Okres
ale nie dłużej niż
gwarancji / 6 m-cy od daty
początek pakowania*

wypełniona,
podpisana przez
nabywcę
Karta
Gwarancyjna

SGG

Gwarancja na
detektory do użytku
domowego

Standardowa
Gwarancja GAZEX

Gwarancja

Wszystkie produkty
GAZEX oraz
urządzenia
dystrybuowane przez
GAZEX
(za wyjątkiem objętych
OGG3M)

Każdy nabywca
12 m-cy od daty
nabycia,

Domowe
detektory gazu
ziemnego,
propanu-butanu
lub tlenku węgla

Rozszerzona
Gwarancja GAZEX
3-letnia
Wszystkie produkty
GAZEX
(z wyłączeniem
sensorów gazów)

Użytkownik
(właściciel)
urządzeń
36 m-cy od daty 36 m-cy od daty
sprzedaży na
sprzedaży na
fakturze (lub od
fakturze,
Każdy nabywca
(konsument)

ale nie dłużej niż 18
m-cy od daty produkcji* daty produkcji*,
jeżeli nie można
lub pakowania*
ustalić daty
sprzedaży)

wypełniona,
podpisana przez
nabywcę
Karta Gwarancyjna

RGG3Y

wypełniona
i podpisana przez
sprzedawcę
Karta
Gwarancyjna

ale nie dłużej niż
42 m-ce od daty
produkcji*

zgłoszenie
urządzeń na Karcie
Rejestracyjnej
Produktu (np.

RGG5Y
Rozszerzona
Gwarancja GAZEX
5-letnia
Elementy stacjonarnych
systemów detekcji gazów
produkcji GAZEX
(z wyłączeniem detektorów
do użytku domowego oraz
sensorów gazów)

Użytkownik (właściciel)
urządzeń

PGG5Y
Pełna Gwarancja GAZEX
5-letnia
Stacjonarne, progowe
detektory metanu,
propanu-butanu, tlenku
węgla (z sensorami
półprzewodnikowymi)
produkcji GAZEX,
łącznie z KALIBRACJĄ !
Użytkownik (właściciel)
detektora

60 m-cy od daty
sprzedaży na fakturze,

60 m-cy od daty
nabycia,

1. ZAREJESTROWANIE urządzeń

wypełniona, podpisana
przez nabywcę
Karta Gwarancyjna
PGG5Y

ale nie dłużej niż
66 m-cy od daty produkcji*

przed upływem SGG
(zakończone wydaniem Karty
Gwarancji RGG5Y) oraz
Warunki
załączona do każdej 2. WYKONANIE PŁATNEGO
przeglądu weryfikacyjnorealizacji
(jako część
Karty Gwarancyjnej
kontrolnego systemu z urząroszczeń
Instrukcji Obsługi) SGG),
dzeniem(ami) przed upływem
przed upływem
36 m-cy od daty początkowej
SGG
na Karcie Gwarancji RGG5Y
OPŁATA REJESTRACYJNA,
Opłata
jednorazowa,
w wysokości
bez opłat
bez opłat
bez opłat
bez opłat
50,-PLN za każde 10 szt. ilości
[netto]
rejestrowanych urządzeń
Brak prawidłowo
Brak prawidłowo
Brak prawidłowo
Brak prawidłowo
Brak prawidłowo wypełnionej
wypełnionej i
wypełnionej i
wypełnionej Karty
wypełnionej i
i podpisanej Karty
Opłaty niepodpisanej Karty
Gwarancyjnej =
podpisanej Karty
Rejestracyjnej RGG5Y lub
standardowe podpisanej Karty
Gwarancyjnej =
Gwarancyjnej = opłata
opłata
Gwarancyjnej =
Karty Gwarancji RGG5Y =
mogące mieć
opłata
weryfikacyjna:
weryfikacyjna:
opłata weryfikacyjna:
opłata weryfikacyjna:
zastosowanie
weryfikacyjna:
przy obsłudze
50,-PLN
za
każde
10,-PLN
za
każde
50,-PLN
za
każde
50,-PLN za każde
gwarancyjnej 50,-PLN za każde
rozpoczęte
10
szt.
weryfikowane
rozpoczęte
10
szt.
rozpoczęte
10 szt. ilości
rozpoczęte 10 szt.
[netto]
ilości weryfikowanych weryfikowanych urządzeń
ilości weryfikowanych urządzenie
ilości weryfikourządzeń
urządzeń
wanych urządzeń
* - data produkcji lub pakowania ustalana wg zapisów w systemie zarządzania produkcją GAZEX
Termin „sensor gazów” obejmuje również moduły sensoryczne z sensorami gazów.

ale nie dłużej niż 66 m-cy
od daty produkcji*

(lub standardowa karta
oznakowana symbolem
programu promocyjnego)

bez opłat
Brak prawidłowo
wypełnionej i podpisanej
Karty Gwarancyjnej =
opłata weryfikacyjna:
50,-PLN za każde
rozpoczęte 10 szt. ilości
weryfikowanych urządzeń

