
GWARANCJA DLA SPECJALISTÓW
Dziękujemy za zakup wysokiej jakości produktu marki Jung Pumpen! Rejestrując produkt pod adresem www.hauptsachejung.de/
pumpe-registrieren, otrzymają Państwo

5-LETNIĄ GWARANCJĘ
Gwarancja to dodatkowe, dobrowolne świadczenie producenta na rzecz zakładów specjalistycznych, zgodnie z opisanymi 
warunkami gwarancji. Udzielając Państwu dodatkowej gwarancji chcemy dowieść naszego zaufania w wysoką jakość 
oferowanych produktów.

GWARANCJA
1. Gwarancja dotyczy produktów marki Jung Pumpen serii Compli 100 – 1000 oraz U3, U5, U6 zamontowanych  
 w terminie od października 2017 r.
2.  Gwarancja obowiązuje od dnia zamontowania produktu u użytkownika.
3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie dla zakładów specjalistycznych. Dotyczy tylko urządzeń zamontowanych przez zakład  
 specjalistyczny i zarejestrowanych przez stronę Jung bezpośrednio po instalacji. Jako potwierdzenie zakład otrzyma  
 certyfikat gwarancyjny. 
4. Przedsiębiorstwo Jung Pumpen gwarantuje, że przez pięć lat będzie bezpłatnie usuwać usterki zarejestrowanego  
 produktu, wynikające z wad konstrukcyjnych, fabrycznych lub materiałowych poprzez całkowitą wymianę  
 niesprawnego produktu lub jego części.
5. Wymiana ogranicza się do wysyłki działającego produktu bądź części produktu, nie obejmuje jednak demontażu i montażu  
 bądź ich kosztów. W celu uzyskania bezpłatnej wymiany użytkownik musi na własny koszt przesłać niesprawny produkt  
 lub jego część do przedsiębiorstwa Jung Pumpen..

WARUNKI GWARANCJI
1. Żądania wykonania usługi gwarancyjnej należy wysyłać w formie pisemnej do przedsiębiorstwa  
 Jung Pumpen, Industriestr. 4-6, 33803 Steinhagen.
 Świadczenie gwarancyjne zostanie zrealizowane po:
    • przedstawieniu prawidłowego dowodu zakupu
 • przedłożeniu karty gwarancyjnej otrzymanej od Jung Pumpen
 • podniesieniu roszczenia gwarancyjnego w okresie obowiązywania gwarancji.
2. Niniejsza gwarancja obowiązuje, jeśli pompa była użytkowana prawidłowo, zgodnie z instrukcją eksploatacji oraz  
 obowiązującymi normami. 
 Ponadto gwarancja wymaga prawidłowego montażu, rozruchu, obsługi oraz regularnej, udokumentowanej konserwacji.
3. Zużycie, ścieranie się i niedostateczna konserwacja oraz wynikające z niej skutki nie są objęte zakresem  
 niniejszej gwarancji. 
4. Gwarancja wygasa w przypadku manipulacji przy produkcie, wykonywanych przez inną jednostkę niż autoryzowany  
 serwis przedsiębiorstwa Jung lub renomowany zakład specjalistyczny.
5. Spełnienie świadczeń gwarancyjnych nie przedłuża okresu obowiązywania gwarancji.
6. Gwarancja nie wpływa na roszczenia z tytułu rękojmi, wynikające z ogólnych warunków handlowych przedsiębiorstwa  
 Jung Pumpen oraz przepisów prawnych.
7. Wykraczające poza ten zakres roszczenia, w szczególności roszczenia odszkodowawcze każdego rodzaju oraz roszczenia  
 o zwrot pozostałych kosztów, nie są objęte niniejszą gwarancją.
8. Gwarancja obowiązuje wyłącznie w przypadku, gdy miejsce montażu produktu znajduje się w Republice Federalnej  
 Niemiec (albo Unii Europejskiej). Korzystanie z gwarancji odbywa się wyłącznie na podstawie ogólnych warunków  
 handlowych przedsiębiorstwa Jung Pumpen w oparciu o prawo Republiki Federalnej Niemiec.

W przypadku roszczeń gwarancyjnych prosimy o kontakt pod numerem: +49 5204 170  
Jung Pumpen GmbH | Autoryzowany serwis | Industriestr. 4-6 | D-33803 Steinhagen | Niemcy


