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Гарантійний

№ ................................................. Місто, дата ..............................................................................................................................................

на систему водопостачання/опалення
/охолодження KAN-therm
  

Назва інвестора ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса інвестора ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

ТОВ „КАН-ТЕРМ ЮЕЙ” зобов’язується усунути фізичні дефекти або надати неушкоджені 
елементи системи KAN-therm, якщо ці дефекти з’явилися протягом 10 років від 
дати  продажу (2 роки в разі регулюючих елементів і автоматики):

Монтажна організація Технічний консультант 
ТОВ „КАН-ТЕРМ ЮЕЙ”

Директор 
ТОВ „КАН-ТЕРМ ЮЕЙ”

Проектна організація
..................................................................................... ..................................................................................... ..................................................................................... .....................................................................................

СЕРТИФІКАТ
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Тип і назва об’єкта: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Монтажник:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Проектувальник: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Адреса інвестиції: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Вид системи:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дата і місце продажу: ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Дата останньої перевірки герметичності системи: ...............................................................................................................................................................

Вищенаведені зобов’язання є дійсними у випадку виконання гарантійних умов, 
зазначених в додатку до цієї гарантії. 

Умови надання гарантії 
1. ТОВ „КАН-ТЕРМ ЮЕЙ” надає гарантію за умови:
 Дотримання правил проектування та монтажу обладнання, описаних  в інструкціях і довідниках КАН. 
 Виконання технічної документації системи суб’єктом, що має відповідні повноваження  для 

  проектування санітарно-технічних систем.  
 Виконання монтажу обладнання у відповідності з технічною документацією суб’єктом,  який має 

  сертифікат КАН.  
 Застосування виключно оригінальних елементів та інструментів системи КAN-therm для монтажу 

  згаданого в гарантії обладнання.  
 Відсутності пошкодження ущільнюючих елементів в процесі монтажу.

2. У разі порушення будь-яких вищевказаних умов гарантія втрачає свою силу.
3. Користувач або інвестор об’єкта в письмовій формі доводить до відома фірми ТОВ „КАН-ТЕРМ ЮЕЙ” 
 про факт виникнення аварії, а також має вжити невідкладних  заходів щодо обмеження розміру 
 шкоди шляхом відключення обладнання або захисту  обладнання іншим способом. ТОВ „КАН-ТЕРМ ЮЕЙ”
 не несе відповідальності  за подальший  збиток, який виник внаслідок не прийняття необхідних заходів для
 зменшення  масштабу збитку. 
4. ТОВ „КАН-ТЕРМ ЮЕЙ” після отримання повідомлення про аварію делегує свого  представника з метою 
 визначення причин аварії, виду і розміру збитку.
5. Пошкоджені елементи обладнання, виявлені протягом гарантійного терміну, будуть  замінені 
 ТОВ „КАН-ТЕРМ ЮЕЙ” протягом 21 дня від дати письмового повідомлення про аварію.
6. ТОВ „КАН-ТЕРМ ЮЕЙ” не несе відповідальності за збитки, які виникли внаслідок перерви  в експлуатації,
 припинення функціонування, зниження параметрів, а також за інші подальші збитки і понесені витрати.
7. Всякого роду ушкодження, викликані зовнішніми, а також механічними факторами,  наприклад, 

пошкодження трубопроводів, заморожування системи, монтажні та інші  помилки, гарантії не підлягають.
8. У разі продажу об’єкта, права, що випливають з цієї Гарантії, переходять до нового власника об’єкта.
9. Система КAN-therm застрахована на суму 7 000 000 євро, що гарантує врегулювання  можливих 
 претензій, що випливають з цієї Гарантії.
10. Гарантія дійсна тільки в разі, якщо буде заповнена і завірена підписом регіонального  директора 
 і технічного консультанта ТОВ „КАН-ТЕРМ ЮЕЙ”.
11. Умовою підтвердження гарантії є задокументована закупівля елементів обладнання  в фірмі або 
 закупівля через Торгового Партнера ТОВ „КАН-ТЕРМ ЮЕЙ”.


