10-річна гарантія надається для стандартних вікон з
фурнітурою Komfort Line K-3 і Smart Line S+*

SMART LINE S+

Гарантійний сертифікат

Умови та тривалість гарантії:
Гарантійний термін складає 10 років з дати покупки, зазначеної в рахунку-фактури.
AXOR INDUSTRY надає гарантію для стандартних прямокутних вікон з фурнітурою Komfort Line K-3 і Smart Line S+, які виготовлені
тільки з оригінальних елементів AXOR, гарантія надається на 10 років. Гарантія поширюється виключно на виробників вікон, які
виробляють вікна та балконні двері з оригінальними елементами фурнітури AXOR Komfort Line K-3 або Smart Line S+, що не
поєднуються з елементами фурнітури інших виробників. Наявність будь-яких елементів сторонніх виробників є причиною скасування
гарантії.
Ця гарантія поширюється на оригінальні елементи фурнітури AXOR, які були придбані або у AXOR INDUSTRY безпосередньо, або у
авторизованого партнера (дилера), який має відповідний рахунок або контракт.
Предметом даної гарантії є виключно функціональність елементів фурнітури. На гарантійний ремонт не поширюється на будь-який
знос, а також на будь-які пошкодження, які відбуваються природним чином з плином часу і можуть привести до втрати товарного
вигляду і/або зручності у використанні, що не впливає на функціональність фурнітури.
Гарантія дійсна тільки при дотриманні наступних умов: забезпечення технічної відповідності належної установки відповідно до
інструкцій, зазначених в технічних каталогах Komfort Line K-3 і Smart Line S+, які були розроблені AXOR INDUSTRY, і є підтвердженням
належного виконання технічного обслуговування відповідно до вимог «Інструкція користувача AXOR INDUSTRY».
Ця гарантія не поширюється на елементи фурнітури, встановлені на прохідні двері в громадських і комерційних місцях, а також на
двері виробничих приміщень і на пошкодження, викликані діями третіх осіб.

При настанні гарантійного випадку компанія AXOR INDUSTRY надає заміну дефектного товару на функціонально еквівалентний, але
не несе будь-якої витрати пов'язаної з доставкою, установкою і будь-якими іншими претензіями, не пов'язаними безпосередньо з
фурнітурою. При цьому, законні права вигодонабувачів по відношенню до їх продавцеві справжньою гарантією не обмежуються.
Гарантія не поширюється:
Функціональні порушення через дефекти вікна (помилка установки вікна, перекіс вікна, перетягнуті елементи кріплення), поломка
фурнітури через хімічних або механічних пошкоджень, неправильне використання, зберігання або транспортування, неправильна
робота, будь-які ознаки пошкодження, викликані шляхом ремонту несанкціонованою особою, природного зносу і сольових
відкладень, корозії, викликаної використанням агресивних або абразивних миючих засобів.

* Стандартні вікна з фурнітурою Komfort Line K-3 і Smart Line S+ це:

W

AR

Y

Одностулкові прямокутні вікна з поворотними, поворотно-відкидними стулками, а також двостулкові вікна зі стандартним
відчиненням, виготовлені з ПВХ-профілів, технічні характеристики яких відповідають вимогам AXOR INDUSTRY, які вказані в технічних
каталогах Komfort Line K-3 і Smart Line S+. При цьому, все електричне/електронне обладнання та пристрої, а також системи, які
встановлені з фурнітурою AXOR, що не входять в дану гарантію.
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KOMFORT LINE K-3

Гарантійні вимоги:

