PROCEDURA REKLAMACJI SPRĘŻAREK
Podstawowe warunki przyjęcia reklamacji do rozpatrzenia:

• gwarancja na sprężarki udzielana jest wyłącznie klientom posiadającym uprawnienia F-gazowe
• na sprężarki obowiązuje 12 miesięcy gwarancji od dnia wystawienia faktury sprzedaży
• wszystkie urządzenia muszą być zainstalowane zgodnie z zasadami budowy instalacji chłodniczych oraz
wymogami określonymi przez producenta zawartymi w kartach katalogowych oraz dokumentacji technicznoruchowej

• w przypadku zgłaszania reklamacji, reklamujący ma obowiązek wypełnić Protokół Reklamacyjny i przesłać
go na adres: reklamacje@prymusb2b.pl
• po akceptacji wniosku (nie wcześniej!) uszkodzoną sprężarkę należy dostarczyć w uzgodniony sposób do
firmy PRYMUS, wraz z wypełnionym protokołem reklamacyjnym – uwaga: przesyłki niekompletne mogą
zostać zwrócone do nadawcy na jego koszt
• na przesyłce należy bezwzględnie umieścić w widocznym miejscu nadany numer zgłoszenia ZK – przesyłki
nieopisane nie będą przyjmowane
• przesyłkę należy zawsze odpowiednio zabezpieczyć na czas transportu – za uszkodzenia powstałe w transporcie
odpowiada Klient
Gwarancja nie obejmuje:
• zniszczenia lub uszkodzenia urządzenia na skutek działania siły wyższej,
• samodzielnych przeróbek, przebudowy i demontażu urządzenia bądź zamontowania jakiegokolwiek
wyposażenia dodatkowego,
• uszkodzenia urządzenia wynikającego z niewłaściwego doboru danych technicznych,
• roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, jeżeli są zgodne z zamówieniem klienta,
• urządzeń nieposiadających czytelnych numerów seryjnych nadanych przez producenta,
• utrata lub zniszczenie karty gwarancyjnej, brak dokumentów zakupu lub naklejki gwarancyjnej na urządzeniu
powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych

Uwaga:
• czas rozpatrywania reklamacji nie jest ściśle określony i zależy od wielu czynników, np. gdy ekspertyza
urządzenia wymaga przeprowadzenia dodatkowych badań, pomiarów, itd. włącznie z koniecznością wysyłki
towaru do producenta i oczekiwania na wynik ekspertyzy, czas rozpatrzenia reklamacji może być dłuższy niż 4
tygodnie
• koszty demontażu, transportu oraz powtórnego montażu pokrywa Nabywca - gwarancja nie obejmuje
uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania wymienionych czynności
• w przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych klient ponosi koszty związane z czynnościami
podjętymi w celu rozpatrzenia reklamacji

• reklamowane urządzenie po oględzinach eksperta nie nadaje się do ponownego złożenia i pracy i jest
złomowane

