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ГАРАНТІЯ

        Компанія-виробник ТМ Liberta надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахова-
них  принципів  та  встановлених  Законом  умов. Гарантія  діє  лише у випадку надання правильно 
заповненого    гарантійного   талону.  Монтування  виробу   повинне  проводитися  згідно  вказівок 
інструкції  з  монтажу  та  будівельної  підготовки.  Гарантія, яку надає  виробник на основі чинного 
Цивільного  Кодексу,  надає  покупцю  право  на  безкоштовне  усунення  дефекту  виробу, який він 
придбав. За для власних інтересів наполягайте  на повному заповненні гарантійного талону в місці 
придбання товару.
       Компанія-виробник ТМ Liberta не  несе відповідальності за можливу шкоду прямо або побічно 
заподіяну  продукцією  виробника  людям,  домашнім   тваринам  або майну, якщо це  відбулося в 
результаті недотримання  правил  зберігання,  монтажу та умов експлуатації виробів, умисних або 
необережних дій споживача або третіх осіб, а також за можливі  збитки  споживача  за час,  протя-
гом якого він не мав нагоди користуватися виробом.
       Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку,
якщо  покупець  звернувся  після   закінчення   гарантійного  терміну. Якщо ж  рекламація визнана, 
гарантійний   термін   продовжується  на  період  оформлення  рекламації. Покупець забов’язаний 
звернутися за  гарантією  до  компанії-виробника  ТМ Liberta у службу підтримки за контактами які 
вказані  на  обкладинці  паспорта.  Усунення  дефектів, що відбулися не з вини виробника, а також 
після гарантійне обслуговування виконується за окрему плату.

       Гарантія не розповсюджується на:
       - дефекти, які виявлені на змонтованому товарі;
       - дефекти, які отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
        - частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (ущільнювачі, втулки, петлі, 
ролики, ручки та інше);
       - захисне покриття скла, яке природно зношується на протязі строку експлуатації;
       - дефекти,  які  спричинені   неправильним  монтуванням, що не відповідає  будівельній  підго-
товці та вказівкам у інструкції по монтажу;
       - дефекти, що виникли у зв’язку з неправильним використанням та доглядом;
       - знос виробу при інтенсивному використанні;
       - механічні або  інші пошкодження  виробу, пов’язані з непередбачуваними ситуаціями (поже-
жа, землетрус та інше);
     - дефекти,  що  виникли  при  використанні  виробу  в  неприйнятних або екстремальних умовах 
(наприклад в сауні та інше);

        - дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або  іншими  особами 
після купівлі виробу;

       Вимоги:
     Гарантійний  талон  та  товарний  чек  дбайливо  зберігайте  протягом усього терміну дії гарантії. 
При оформленні  рекламації   від  Вас обов’язково  вимагатимуть  оригінали  вище  перерахованих 
документів!

       Гарантійний термін:
     Гарантійний термін  починається  з дати  купівлі  виробу  покупцем,  зазначеної  у  гарантійному 
талоні.
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