GARANCIJSKI JIST
PLAZEMSKI APARAT ZA REZANJE IN VARJENJE KOVIN V KOMPLETU Z ELEKTRIČNIM NAPAJALNIKOM
TIP: MULTIPLAZ 3500
DATUM NAKUPA:
ŠT. RAČUNA:
SERIJSKA ŠTEVILKA:
GARANCIJSKI ROK:
24 MESECEV
ROK ZAGOTOVLJENEGA SERVISA: 6 LET

GARANCIJSKI POGOJI
PRIMOPREDAJO APARATA KUPCU OPRAVI POOBLAŠČENI DEMONSTRATOR, KI KUPCU PRAKTIČNO
POKAŽE DELOVANJE IN VZDRŽEVANJE APARATA, O ČEMER SE IZDELA PRIMOPREDAJNI ZAPISNIK.
K APARATU SO PRILOŽENA NAVODILA ZA UPORABO IN PREDSTAVITEVENI FILM NA CD-ju Z
NAVODILI ZA UPORABO
1. S tem garancijskim listom jamčimo,da bo izdelek ob normalni in pravilni rabi brezhibno
deloval. Obvezujemo se, da bomo popravili morebitne pomanjkljivosti zaradi napak v
materialu ali izdelavi.
2. Kupec je dolžan okvaro priglasiti osebno ali po telefonu prodajalcu, RIRO,d.o.o.. O načinu
prevzema aparata v okvari se dogovori s prodajalcem.
3. Kupec je dolžan predložiti garancijski list, potrdilo o nakupu (račun) in primopredajni zapisnik.
4. V primeru, da izdelek popravlja nepooblaščena oseba, kupec ne more uveljavljati garancije.
5. Če v času garancije izdelka ni mogoče popraviti v roku 45 dni, ga bo prodajalec, RIRO, d.o.o.,
zamenjal z novim aparatom.
6. Vzdrževalna dela sme opravljati samo s tem delom seznanjena ali strokovno usposobljena
oseba.
7. Kakršna koli popravila sme opravljati samo RIRO, d.o.o., oz. pooblaščeni servis.
8. Iz garancije je izvzeta dodatna oprema in potrošni materiali kot so: torba, komplet
pripomočkov-orodij, komplet rezervnih delov; šobe, katode in cev iz kremenčevega stekla.
9. Prodajalec jamči, da bo imel na zalogi potrošni material (šobe, katode in cevi iz
kremenčevega stekla), ki je potreben za nemoteno delo z aparatom.
10. Kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije, če ni upošteval priloženih navodil.
11. Staranje, ki ga povzroča običajna raba in obraba izdelka, je izvzeto iz te garancije.
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