Gwarancja ECLISSE

PL

Systemy przesuwne do drzwi

1. Eclisse: jakość oraz niezawodność systemu.

Firma Eclisse SRL projektuje i produkuje kasety do drzwi przesuwnych chowanych w ścianę zgodnie z wymogami Normy
UNI EN ISO 9001 oraz innymi obowiązującymi przepisami. Od 1989 roku, dzięki własnemu profesjonalizmowi, marka Eclisse
stanowi gwarancję jakości i technologii. Ponad 20 zarejestrowanych patentów stanowi o ciągłym rozwoju firmy. Aby zapewnić
najwyższą jakość produktów, firma Eclisse stworzyła zespół do badań i rozwoju, dzięki któremu firma wykonuje dobrowolne
testy pod nadzorem jednostki wydającej certyfikaty jakości CSI.
- TEST TRWAŁOŚCI WÓZKÓW PRZESUWNYCH zgodnie z normą UNI EN 1527.
Czterokołowe wózki przesuwne Eclisse nie wykazały znaczących zmian po wykonaniu 100 000 cykli otwarcia i zamknięcia.
Ponadto, wózki uzyskały maksymalny stopień odporności na korozję (stopień 4) po 240 godzinach w słonej mgle (produkty
sklasyfikowane według stopni od 1 do 4 zgodnie z normą UNI EN 1670).
- PROWADNICA (WYJMOWALNA): wykonana ze stopu aluminium 6060 (Norma UNI 9006/1) i zabezpieczona 10 µm
warstwą anodową poddaną obróbce cieplnej T5, która gwarantuje trwałość w pomieszczeniach szczególnie wilgotnych oraz
twardość powierzchni umożliwiającą wysoką wydajność przesuwania wózków.
- TEST WYTRZYMAŁOŚCI RUSZTU KASETY NA UDERZENIA BOCZNE (test zgodny z normą UNI EN 1629)
Próbka kasety o wymiarach 1000x2100 mm przykryta płytą kartonowo-gipsową o gr.12,5mm została poddana testowi na
uderzenia boczne. Worek z piaskiem o wadze 30 kg zrzucono prostopadle na ścianki kasety z rożnych wysokości. Ruszt kasety
oraz jej wyposażenie pozostały nienaruszone i nie zostały uszkodzone.

2. Firma Eclisse udziela gwarancji na kasety do drzwi chowanych w ścianę na okres 12 lat. Zakres gwarancji:
- części metalowe kasety wykonane ze stali ocynkowanej,
- wózki jezdne,
- odporność na uszkodzenie prowadnicy aluminiowej wykonanej ze stopu aluminium anodowanego 6060 (10um )
Gwarancja wygasa w przypadku:
- dokonania jakichkolwiek przeróbek w kasecie,
- zniszczenia lub zagubienia karty gwarancyjnej,
- mechanicznych uszkodzeń powstałych na skutek nieprzestrzegania prawidłowych zasad w przypadku montażu,
transportu lub składowania.
-wadliwie działającego wyrobu na skutek zdarzeń losowych, niezależnych od producenta ( powódź, pożar, włamanie)

3. Ważne informacje dotyczące objęcia zakresem gwarancji: ochrona konsumenta

 Producent nie udziela gwarancji w przypadku niewłaściwego składowania, nieprawidłowego montażu, oraz 		
niewłaściwego użytkowania.
 W przypadku stwierdzenia wady produktu nabywca powinien niezwłocznie powiadomić producenta.
Firma Eclisse w terminie do 14 dni rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne i podejmie decyzję o naprawie, wymianie
wadliwego towaru lub odrzuceniu zgłoszenia.
 Warunkiem gwarancji jest posiadania rachunku/faktury zakupu towaru oraz podanie kodu paskowego
umieszczonego na prowadnicy aluminiowej.
 Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z 		
niezgodności towaru z umową. Warunkiem kierowania roszczenia wynikającego z niniejszego punktu gwarancji jest
zgłoszenie go przed montażem z jednoczesnym odstąpieniem od czynności montażowych.
Niniejsza karta gwarancyjna stanowi umowną gwarancję Eclisse s.r.l (Via Sernaglia 76, 31053 Pieve di Soligo - TV
Tel. +39 0438/980 513) i nie narusza praw konsumenta ustanowionych w „Kodeksie konsumenta”.
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