
Jótállási jegy
Az AERMEC gyártmányú

Megnevezés Db. Megjegyzés

berendezésekre jótállást vállalunk a következők szerint:

Az Oktoklima Kft. az eladás napjától számított 24 havi jótállást vállal azért, hogy az áru a jogszabályokban

előírtaknak a vásárláskor megfelel és nincs olyan körülmény, tervezési hiba, hibás alapanyag felhasználás

vagy gyártás,  ami az árut rendeltetésszerű használatra alkalmatlanná tenné vagy annak használhatóságát

számottevően befolyásolná.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a jótállási feltételeket!

ELADÓ SZERV TÖLTI KI!

Vásárlás napja: ...........…… ........................................

bélyegző/aláírás

ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET, A JÓTÁLLÁST VÁLLALÓ CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK

HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA (pl.  dátummal  és  bélyegzővel  ellátott  számla,  eladási  jegyzék,

stb.) ESETÉN PÓTOL.

A vásárolt  termékkel  kapcsolatban,  bármilyen  felmerülő  panasz  esetén  kérjük,  szíveskedjék  ahhoz  a

garanciális szervizhez fordulni, amely a berendezést üzembe helyezte vagy ahhoz az eladási szervhez, ahol

azt vásárolta.
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Általános jótállási feltételek:
Az  eladó  szervtől  követelje  meg  a  vásárlás  napjának  feltüntetését  a  részére  előírt  rovatban  és  a
jótállási javítási szelvényeken.
A jótállási  jegy  alapján  a  vásárlót  a  jótállási  időn  belül  a  meghibásodott  berendezés  munkadíj  és
anyagköltség mentes kijavítása illeti meg.
A  jótállási  kötelezettség  csak  abban  az  esetben  áll  fenn,  ha  a  berendezés  üzembe  helyezését  és
beszabályozását az Aermec képviselet által felhatalmazott szakcég (vállalkozó) végzi el.
A berendezés ára az üzembe helyezés költségét  nem tartalmazza. Az üzembe helyezést  elvégző szakcég
(vállalkozó) egyben a jótállási javítások elvégzésével megbízott szervizvállalat. Az üzembe helyező szakcég
kitölti a beüzemelési jegyzőkönyvet, amely másolatát az importőrhöz kérjük visszaküldeni.
Jótállási kötelezettség csak abban az esetben áll fenn, amennyiben a készülék rendszeres éves karbantartás
alatt áll, melynek karbantartását valamely szervizpartnerünk látja el, és azt írásos jegyzőkönyvbe foglalja.
A jótállási felelősségünk nem áll fenn:
1. ha  cégünk  vagy  a  jótállási  javítások  elvégzésével  megbízott  szerviz  bizonyítja,  hogy  a  hiba

rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás-szállítás, elemi kár vagy
egyéb, a vásárlás után keletkezett okokból következett be 

2. ha a berendezésen beleegyezésünk és tudtunk nélkül az üzembe helyező szakvállalaton kívül bárki más
javításokat, átalakításokat eszközöl

3. ha a berendezést nem a használati utasításban leírtak szerint üzemeltették
4. ha az üzemeltető a karbantartási utasításban leírtakat nem végezte el
5. ha a készülék hibáját feszültségingadozás okozta
6. ha a berendezésen olyan külsérelmi nyomok találhatók, és ha ennek következtében a kompresszor, ill. a

többi berendezés megsérülhetett, anélkül hogy azon külön külsérelmi nyom látszanának (a kondenzátor
a sokkhatásnak kitéve kilyukadhat, a hűtőközeg elszökését okozva)

7. ha nem a dobozon feltüntettet módon tárolták, vagy szállították
8. ha a berendezés a helytelen közeggel való feltöltés következtében, vagy gondatlanság miatt elfagy
9. vizes  készülékeknél  a  vízszűrő  elhagyása  a  hőcserélő  elfagyását  okozhatja,  ezért  annak  elhagyása

garanciavesztést okoz

A rendeltetés szerinti használat során elhasználódó berendezések pótlása nem garanciális feladat (pl. szűrők,
stb. rendeltetésszerű elhasználódása). A jótállás az áru kopó alkatrészeire nem terjed ki, és nem vonatkozik
az előírt karbantartás elmulasztása következtében keletkező hibákra.

A vásárlást követő 12. hónap után a garanciális jótállás feltételei a következők:
 Házilagosan:  a  használati  utasításban  leírtak  szerinti  tisztításokat  a  felhasználónak  kell  elvégeznie

(légszűrő, vízszűrő, kültéri egység, burkolat felületi tisztítása stb.)
 Szakszerviz  által:  minden  megkezdett  hűtési  (hőszivattyús  berendezéseknél  fűtési  is)  időszak  előtt

illetékes  szakszerviz  által  elvégzett,  és  jegyzőkönyvben  rögzített,  időszakos  karbantartás  (üzemi
áramok,  nyomások,  reteszfeltételek  ellenőrzése,  szükséges  belső  tisztítások  stb.)  Az  időszakos
karbantartások díját az üzembentartó vagy üzemeltetőt terheli, az nem a jótállás tárgya.

A mennyiségi  vagy  minőségi  hiba  következtében  fennálló  kártérítési  felelőssége  nem  terjed  ki  a  hiba
következtében elmaradó haszonra és egyéb közvetett károkra.
Egyéb, itt nem szabályzott feltételek a PTK szerint érvényesek.
Ha a hiba jellegével,  természetével  kapcsolatban vita keletkezne,  úgy a Kereskedelmi Minőségellenőrző
Intézet szakvéleményét kérjük ki. Jogvita esetén a Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötjük ki.
Jótállási  javítást  csak  a  jótállási  jegy  és  a  mellékelt,  szakszerviz  által  beüzemeléskor  kitöltött,
beüzemelési adatlap egyidejű bemutatásával végzünk. 
A beüzemelési adatlap kitöltött másolatát a beüzemelést követően cégünkhöz vissza kell juttatni.
A jótállási  jegyen  a  vevő  (üzemeltető)  által  történt  bármilyen  szabálytalan  javítás,  törlés  vagy  átírás,
valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
Az alábbi adatokat, a javítást elvégző külön jegyzőkönyvben is közölheti (ebben az esetben azt a jótállási
jegyhez kell csatolni), vagy a jótállási jegyen a javítónak fel kell tüntetnie azokat:

- a hiba bejelentésének időpontját,
- az észlelt rendellenességet,
- a hiba valódi okát,
- a javítás módját, ill. a kicserélt alkatrészt.
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MINŐSÉGI ÉS MEGFELELŐSÉGI
NYILATKOZAT

ÖN EGY KIEMELKEDŐEN JÓ MINŐSÉGŰ TERMÉKET VÁLASZTOTT!

Az Oktoklíma Kft. által importált AERMEC berendezések
megfelelnek a 89/392/EEC, 91/368/EEC, 93/44/EEC, 93/68/EEC
berendezés szabványoknak, 72/23 EEC elektromossági
szabványnak, 89/36/EEC elektromágneses kompatibilitás
szabványnak és a UNI9018, EN60335-2-40 és 60204-1
előírásoknak és biztonsági feltételeknek.

Az AERMEC S.p.A. Európa egyik vezető légkondicionáló berendezéseit gyártó vállalata.
Azon, a világon néhány cégek közé tartozik, akiknek a termékei közt
szinte minden megtalálható, ami az épületklimatizáláshoz szükséges
lehet.
A termékeket folyamatosan fejlesztik az olasz műszaki egyetemek
professzoraival és tanszékeivel együttműködve, ezért a legtöbb
berendezés műszaki színvonala az élvonalat jelenti.
A gyár az ellenőrzések elvégzésére saját teszt és vizsgáló labort
üzemeltet.
Különös hangsúlyt kap a fejlesztés során a megbízhatóság, a jó
minőségű alapanyagok használata, és az alacsony zajszint biztosítása.
Az AERMEC S.p.A rendelkezik ISO 9001 minőségbiztosítási
rendszerrel.

A  gyártó 2001 évben csatlakozott a "Certify All" vagyis a "Minden
minősített" mozgalomhoz, és az összes termékét, amely beleillik az
Eurovent programba, minősítette.
Ezért a legtöbb AERMEC termék EUROVENT minősítéssel is
rendelkezik, ez garantálja, hogy a katalógusban leírt adatok a
valóságnak megfelelnek, továbbá az egyenletes gyártási minőséget,
amelyek mind a vevők biztonságát szolgálják.

A jelen nyilatkozat alapját az eredeti gyári nyilatkozatok képezik.

KÖSZÖNJÜK, HOGY AERMEC TERMÉKET VÁLASZTOTT!

Varga Csaba 
Oktoklíma Kft.

Ügyvezető igazgató
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BEÜZEMELÉSI ADATLAP 
AERMEC

BERENDEZÉSEKHEZ

Berendezés típusa: .....................................................

Berendezés gyári száma: ............................................…….

Megrendelő neve: .....................................................

Beépítés helye: .....................................................

Beüzemelés dátuma: .....................................................

Beüzemelést elvégezte: .....................................................

Szervizcég megnevezése: .....................................................

Szervizcég telefonszáma: .....................................................

Üzembehelyező aláírása: .............................................

Megrendelő aláírása: .......................................................

FIGYELEM: 
A jelen adatlap kitöltésének és cégünkhöz való visszaküldésének elmulasztása a garancia

elvesztését okozhatja.
A beüzemelést csak a márkaszervizek felhatalmazott képviselői végezhetik el!

VISSZAKÜLDÉSI CÍM: 

Oktoklima Kft.
1139 Budapest, Királyok útja 27.

e-mail: oktoklima@oktoklima.hu
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