СЕРВІСНА
ПОЛІТИКА

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!
Уся продукція "Ecovacs", що призначена для постачання в певну країну, виготовлена відповідно до умов експлуатації цієї країни. Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно вивчити (прочитати, ознайомитися)
Інструкцію з використання виробів, умови гарантійних зобов'язань та перевірити правильність заповнення гарантійного талона.
Гарантійний талон дійсний тільки при наявності правильно і чітко зазначених:
моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких печаток фірми-продавця в усіх зазначених місцях, підпису покупця. При порушенні цих умов, а
також у разі, коли дані, зазначені в гарантійному талоні, не відповідають
виробу, стерті або виправлені – талон визнається недійсним.
«Ecovacs» підтверджує прийняття на себе зобов'язань щодо задоволення
вимог споживачів, встановлених чинним законодавством про захист прав
споживачів, у разі виявлення недоліків виробу, які виникли з вини Виробника.
Всі умови гарантійних зобов'язань діють в рамках законодавства про захист
прав споживачів і регулюються законодавством країни, на території якої вони
надані.

УМОВИ ГАРАНТІЙНИХ
ЗОБОВ'ЯЗАНЬ
Гарантійні зобов'язання Виробника
поширюються лише на моделі,
призначені «Ecovacs» для поставок і
реалізації на території країни, де
здійснюється сервісне обслуговування, придбані в цій країні і пройшли
сертифікацію на відповідність стандартам цієї країни.
Гарантійний термін для кожного
продукту вказується в гарантійному
талоні. Гарантійний термін обчислюється з дати продажу.

Умови гарантії:
Гарантійний період - 1 рік.
Безкоштовне сервісне обслуговування – 1 рік (після закінчення гарантійного терміну).
Акумулятор – 6міс.
Якщо з дати виготовлення до дати
продажу минуло більше 12 місяців,
обов'язковим є пред'явлення чеку,
що підтверджує факт продажу.

Докладніше про продукти компанії на сайті: www.ecovacs.com.ua

CЕРВІСНИЙ ЦЕНТР: +380675407292

СЕРВІСНА
ПОЛІТИКА
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ
а) на програмні продукти, що
поставляються разом з виробом,
на які передбачені ліцензійні
угоди для кінцевого користувача;
б) програмні продукти і інформацію,
що не поставляються разом з
виробом і встановлені, збережені
або
створені
користувачем
самостійно;
в) дані
користувача,
які
зберігаються або отримані за
допомогою вироби. Користувач
приймає на себе відповідальність
щодо своєчасного збереження
важливих для нього даних і їх

г) витратні матеріали (компоненти,
які вимагають періодичної заміни
при експлуатації виробу. Перелік
таких деталей і їх ресурс
вказаний у Інструкції користувача
для кожної конкретної моделі);
д) елементи живлення (батарейки),
змінні лампи;
е) сполучні кабелі, заглушки;
ж) чохли,
ремені,
шнури
для
перенесення,
монтажні
пристосування,
інструмент,
документацію, що додається до
виробу.
з) щітки, насадки, пилозбірники,
фільтри;

ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ГАРАНТІЙНІ
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ В НАСТУПНИХ ВИПАДКАХ:
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б) програмні продукти і інформацію,
що не поставляються разом з
виробом і встановлені, збережені
або
створені
користувачем
самостійно;
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які вимагають періодичної заміни
при експлуатації виробу. Перелік
таких деталей і їх ресурс
вказаний у Інструкції користувача
для кожної конкретної моделі);
д) елементи живлення (батарейки),
змінні лампи;
е) сполучні кабелі, заглушки;
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ремені,
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фільтри;
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