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 найменування Товару (виробу): 

 

 

     

         

 артикульний номер: Дата продажу 

            

 Увага! Незаповнений гарантійний талон не дійсний! М.П.* 

 Гарантійні зобов’язання:       
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Номер 

1. Гарантія надається на відсутність дефектів у придбаному 

Товарі (виробі) та відповідність його технічним умовам 

виробника. 

2.Гарантійні.терміни: 

2.1. Термін гарантії на Товар (виріб), що постачається ТОВ 

“ВІЛО УКРАЇНА”, становить 24 місяці з дати продажу Товару 

(виробу), при наявності підтверджуючого розрахункового 

документу (видаткової накладної, фіскального чеку, 

товарного чеку), та обов’язковому дотриманні наступних 

умов:  

▪ поставка Товару (виробу) здійснена через уповноважених 

ТОВ.“ВІЛО.УКРАЇНА”.представників; 

▪ проведення монтажу і робіт з введення в експлуатацію 

здійснено у відповідності до вимог, що описані в інструкції по 

монтажу і експлуатації даного Товару (виробу); 

Термін гарантії 60 місяців від дати продажу, щодо 

поставлених окремих видів Товарів (виробів), може бути 

наданий учасникам програми WILO Expert, які мають 

повноваження, що підтверджуються відповідним 

сертифікатом та персональною карткою учасника WILO 

Expert, пройшли спеціалізовану підготовку по підбору 

обладнання, монтажу та сервісному обслуговуванню. Термін 

гарантії на Товари (вироби) SPIROTECH® обчислюються з 

урахуванням наступних спеціальних строків з дати продажу: ▪ 

для.вакуумних.дегазаторів.–.2.роки; 

▪ для сталевих сепараторів та моделей з латуні серії Solar – 5 

років; 

▪ для латунних сепараторів та повітровідводчиків – 20 років. 

2.2. Термін гарантії на замінені вузли та окремі запасні 

частини після закінчення гарантійного терміну на Товар 

(виріб) складає 6 місяців, та підтверджується відповідним 

сервісним протоколом уповноваженої сервісної організації, 

яка проводила ремонт. При виконанні гарантійного ремонту, 

гарантійний термін на Товар (виріб) збільшується на час 

перебування.Товару.(виробу).в.ремонті. 

3..Порядок.виконання.гарантійних.зобов’язань: 

▪ виконання гарантійних зобов’язань здійснюється за 

вибором уповноваженої ТОВ “ВІЛО УКРАЇНА” сервісної 

організації шляхом ремонту чи заміни Товару (виробу), на 

який надійшла рекламація. При проведенні заміни Товару 

(виробу) його гарантійний термін обчислюється заново з дня 

обміну; 

▪ Товар (виріб), на який надійшла рекламація, переходить у 

розпорядження уповноваженої сервісної організації для 

усунення.виявлених.дефектів. 

4. Претензії на задоволення гарантійних зобов’язань не 

приймаються у випадку, якщо вихід з ладу Товару (виробу), 

або робота Товару (виробу) з відхиленням від штатного 

режиму.обумовлені.наступним: 

▪ порушення правил транспортування, зберігання, монтажу і 

експлуатації, які вказані на упаковці і в інструкції по монтажу 

та експлуатації даного Товару (виробу); 

▪ Товар (виріб) працює з відхиленнями від номінальних 

параметрів, спричинених неправильним підбором Товару 

(виробу) або невірно проведеному монтажу Товару (виробу); 

▪ відсутня або неправильно налаштована автоматика 

захисту.Товару.(виробу); 

▪ використовуються неоригінальні прилади керування і 

захисту, які не відповідають технічним вимогам до даного 

Товару.(виробу); 

▪ Товар (виріб) не має елементів, які захищають його від дії 

механічних забруднень (якщо такі елементи передбачені); 

▪ на Товар (виріб) встановлені неоригінальні деталі, або 

вихід з ладу Товару (виробу) викликаний природним 

зношенням окремих частин та вузлів, які мають обмежений 

термін експлуатації (сальникові та торцеві/механічні 

ущільнення валу, підшипники кочення та ковзання), або 

через використання Товару (виробу) не за призначенням. 

5. Претензії на задоволення гарантійних зобов’язань не 

приймаються у випадку, якщо Товар (виріб) має сліди 

стороннього втручання або була спроба ремонту Товару 

(виробу) не уповноваженою ТОВ “ВІЛО УКРАЇНА” сервісною 

організацією. 

6. При невірно чи неповністю заповненому гарантійному 

талоні претензії за гарантійними зобов’язаннями не 

приймаються. В цьому випадку обслуговування Товару 

(виробу) здійснюється уповноваженою сервісною 

організацією за рахунок ПОКУПЦЯ, та згідно погоджених в 

уповноваженої сервісної організації діючих умов і цін. 

7. Гарантія не поширюється на системи і об’єкти, до складу 

яких.входить.Товар.(виріб). 

8. Гарантія не розповсюджується на лакофарбові покриття, 

вироби з пінопласту, пластмаси та гуми, що входять до 

складу Товару (виробу), а також на витратні матеріали 

(масло, мастило, картриджні фільтри, дозувальні реагенти і 

т. ін.), що входять до складу Товару (виробу). 

9. ТОВ “ВІЛО УКРАЇНА” не несе відповідальності за можливі 

фінансові витрати, що пов’язані з монтажем та демонтажем 

Товару (виробу) при виникненні рекламацій в гарантійний 

термін Товару (виробу), та за можливі витрати на 

транспортування Товару (виробу) до уповноваженої 

сервісної організації, а також за збитки, які можуть бути 

нанесені іншому майну ПОКУПЦЯ при експлуатації або 

неможливості експлуатації придбаного Товару (виробу). 

10. ТОВ “ВІЛО УКРАЇНА” не несе ніяких інших зобов’язань 

або відповідальності, крім тих, які вказані в цих “Гарантійних 

зобов’язаннях” 

 

 ТОВ “ВІЛО УКРАЇНА” рекомендує виконувати 

пусконалагоджувальні роботи придбаного Товару 

(виробу) силами уповноважених сервісних організацій. 
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