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Visas iekārtas detaļas garantijas perioda laikā tiek nomainītas
bez maksas, ja to bojājumi ir radušies materiālu, konstrukciju
vai komplektācijas vainas dēļ. Garantijas remonts neietver
iekārtas detaļu nomaiņu, kas ir kļuvušas par nelietojamām
dabiskās nolietošanās vai nepareizas lietošanas dēļ.
Iekārta ir jāekspluatē saskaņā ar lietošanas instrukciju.
Ja rodas traucējumi iekārtas darbībā, nekavējoties jāpārtrauc
iekārtas ekspluatācija. Vispirms jāpārskata lietošanas
instrukcija un jāpārliecinās, vai nepilnību var novērst,
nevedot iekārtu uz servisu. Ja tas nav iespējams, jāvēršas
pie iekārtas pārdevēja vai SIA STOLLER autorizētā servisa
centrā.
Garantijas remontam servisā iekārta jāiesniedz tieši tādā
stāvoklī, kādā tā bija, kad radās traucējumi tās darbībā,
un pilnā komplektācijā. Iesniedzot iekārtu, jāiesniedz arī
aizpildīts garantijas līgums un iegādes dokumenta kopija.
Garantijas perioda laikā iekārtu remontēt drīkst tikai SIA
STOLLER autorizēts servisa centrs.
Ja garantijas pieprasījums tiek akceptēts, tad remonts tiek
veikts iespējami ātri, ņemot vērā servisa noslogotību.
Ja iekārtu uz servisu nosūta tās pārdevējs, tad viņam ir
jāaizpilda SIA Stoller veidlapa ar problēmas aprakstu.
Tam ir jāpievieno šis garantijas līgums, čeka kopija un klienta
kontaktinformācija, ja tā atšķiras no kontaktinformācijas, kas
ir norādīta garantijas līgumā.
SIA STOLLER nekompensē iekārtas remonta laikā neiegūto
peļņu, kā arī neapmaksā ar iekārtas transportēšanu saistītus
izdevumus.
Ja garantijas pieprasījums netiek akceptēts, visus izdevumus
un izmaksas, kas saistītas ar iekārtas defektēšanu un tās
transportēšanu, sedz iekārtas īpašnieks saskaņā ar SIA
STOLLER servisa izcenojumu cenrādi.

Garantijas servisa centri Latvijā
Rīga, Krasta iela 42, tālr. 67 245 585, mob. 29 339 123
Rīga, Kalnciema iela 87, tālr. 67 969 121, mob. 29 366 924
Jelgava, P. Lejiņa iela 2, tālr. 63 027 299, mob. 27 897 254
Liepāja, Brīvības iela 144a, tālr. 63 428 216, mob. 27 897 241
Daugavpils, Stadiona iela 2, tālr. 65 425 748, mob. 27 897 249
Valmiera, E. Lācera iela 2, tālr. 64 223 030, mob. 27 897 243
SIA “STOLLER“ Krasta iela 42, Rīga LV-1003,
vien. reģ. Nr. 40003226944
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