ТОВ «ВТС Україна»
Україна, 04116, м. Київ, вул. Шолуденко 3
ЗКПО 30971962 ІПН 309719626599 СПП 100004441

Умови гарантії
1. На умовах цієї гарантії компанія ТОВ "ВТС УКРАЇНА" з головним офісом у Києві,
за адресою: вулиця Шолуденка 3, оф. 311, 04116 (надалі називається ВТС) гарантує
безаварійну роботу обладнання (в комплект якого входить дійсний гарантійний талон),
що продається компанією ВТС та змонтоване на території: України, держав
Європейського Союзу, Російської Федерації та Казахстану, у періоді, що вказаний в п.1
розділу "Термін гарантії".
2. Умови гарантії набирають чинності з моменту придбання обладнання.
Термін гарантії
1. Гарантія на обладнання типу Volcano, Defender, що надалі називається обладнанням,
становить 5 років від дня придбання обладнання Покупцем
2. Гарантія на елементи автоматики до обладнання Volcano становить 3 роки від дня
придбання елементів автоматики Покупцем
3. Довічна гарантія (Lіfetіme Warranty) відноситься до корпусу обладнання Volcano і діє
на протязі усього часу експлуатації обладнання до 15 років.
4. Датою придбання вважається дата видаткової накладної, яка документує продаж
обладнання Покупцю компанією ВТС або ділером компанії ВТС.
5. Складаючи рекламацю, Покупець зобов’язаний надати копію видаткової накладної,
яка підтверджує придбання рекламаційного обладнання.
Зона дії гарантії
1. У випадку визнання обґрунтованості рекламації, VTS зробить заміну пристрою на
новий.
2. Гарантійна послуга не перериває та не припиняє термін гарантії. Гарантія на замінені
або відремонтовані частини обладнання закінчується разом з терміном гарантії на
обладнання.
3. У випадку здійснення гарантійної послуги на місці монтажу обладнання, ВТС
покриває транспортні витрати робітників авторизованого сервісу ВТС, а також
доставку частин
для заміни виключно в радіусі 200 км від розташування авторизованного сервісу.
Перелік діючих авторизованих сервісів ВТС, що надалі називаються сервісами,
знаходиться
на інтернет-сайті www.vtsgroup.com, а також у офісах ВТС.
Гарантії не підлягають
1. Пошкодження, які не відносяться до фабричного браку обладнання.
2. Пошкодження обладнання, які виникли внаслідок впливу зовнішніх факторів,
неправильного транспортування або зберігання.

3. Механічні пошкодження, які виникли внаслідок: неправильного обслуговування та
експлуатації обладнання, що не відповідають технічнії документації, доданої до
обладнання;
ремонтів, проведених неуповноваженими особами.
4. Обладнання, монтаж або пуск якого був проведений невідповідно до технічної
документації, яка додається до обладнання.
5. Обладнання, в якому проведено модифікації, зміна робочих параметрів, ремонт або
заміна запчастин без письмової згоди ВТС.
6. Ушкодження або брак обладнання, котрі не впливають на функціональність та
правильну роботу обладнання, такі як подряпини, частковий дефект пофарбування і т.п.
7. Частини обладнання, які підлягають нормальному зношенню, витратні матеріали.
ВТС не бере відповідальності за
1. Поточні консервації, контроль та програмування обладнання.
2. Збиток нанесений внаслідок простою обладнання під час очікування гарантійних
послуг.
3. Збиток іншого майна Покупця, окрім обладнання.
Рекламація
1. Рекламацію слід відправляти до ВТС за допомогою e-mail або факсу.
2. Рекламацію слід відправляти на Рекламаційному бланку: котрий є доступним в
інтернеті за адресою www.vtsgroup.com, або в технічній документації.
3. Правильно оформлена рекламація повинна містити:
- тип та фабричний номер обладнанння,
- дату придбання обладнання,
- дату та місце монтажу,
- назву монтажної організації та фірми, яка __________продала обладнання,
- контактні дані відповідальної особи,
- детальний опис несправності (особливо опис неправильної роботи, назва
пошкоджених частин),
- копію правильно заповненого Гарантійного талона (дата продажу (4), фабрічний
номер обладнання відповідний номеру на табличці (2), печатка фірми, що монтувала
обладнання (3)).
Покупець зобов'язаний надіслати копію видаткової накладної та гарантійної карти
електронною поштою за адресою kyiv@vtsgroup.com, або факсом (+38) 044 230 47 60.
4. ВТС зобов'язується проінформувати про відмову, або визнання обґрунтованості
рекламації протягом 5 робочих днів від дати одержання правильно виконаного
рекламаційного
бланка й несправного обладнання для діагностики.
Гарантійне зобов’язання
1. У випадку визнання рекламації, ВТС зобов’язується виконати гарантійний обов’язок
протягом 14 робочих днів від дати отримання правильно заповненого рекламаційного
бланка. В особливих ситуаціях, незалежних від ВТС, цей термін може бути
продовжений до 30 робочих днів.
2. Пошкоджене обладнання або його частини, котрі будуть замінені на нові в рамках
гарантійних обов’язків, стають власністю ВТС.
3. Витрати ВТС, які виникли внаслідок необґрунтованної рекламації, відшкодовує
Покупець, що створив рекламацію. Ці витрати обчислюються на підставі розцінок
компанії ВТС.

