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Garrantiafttale
d din nye kva
alitetsvarmep
pumpe fra D
Daikin. Vi håb
ber, du vil få stor
s glæde aaf den i lang tid
t fremover..
Tillykke med
I dette doku
ument finder du alle nødv
vendige inforrmationer om
m – og krav til din garanti.
Generelle v
vilkår:
Din installatør//forhandler skal senest 30 dage efter endt insstallation registre
ere din varmepumpe hos Daikkin. Ved modtag
gelsen af denne
e
garantiaftale h
har din installattør/forhandler registreret
r
varm
mepumpen i he
enhold til forskrrifterne, og din udvidede gara
anti er såledess
gældende.
Du har 5 års garanti på din
n Daikin varme
epumpe jævnfø r nedenstående
e beskrivelse: ”Forudsætningeer for garantien
n” og ”Garanti-undtagelser” på side 2 i dette dokument.
n model fra ”X”-s
serien (Caldo X
X: FTXLS-K+RXLS-M str. 25-35
5 / Emura X FTX
XG-L(W/S)+RXL
LG-M str. 25-35
5
Er din Daikin vvarmepumpe en
/ Origo X: FVX
XS-F+RXL-M strr. 25-35 / Nexura X: FVXG-K+R
RXLG-M str. 25--35) har du 10 års
å garanti på koompressoren i varmepumpen.
v
af garantiaftalen
n forudsætter, at varmepumpen
n er installeret i Danmark, at varmepumpen i garantiperioden
n ikke flyttes fra
a
Gyldigheden a
den på garantiregistreringstidp
punktet angivne
e adresse, og att der hverken ve
ed installation eller
e
efterfølgendde på nogen må
åde er foretagett
p
modificering elller ændring af produktet.
et til at sørge for, at varmep
pumpen vedlige
eholdes og ren
ngøres regelmæ
æssigt i henhoold til brugerve
ejledning, og att
Du er forpligte
varmepumpen serviceres af en godkendt forhandler/instal
f
llatør hvert år. Serviceintervallet må i garanntiperioden ikke
e overskride 18
8
måneder.
ning af defekte komponenter i henholdsvis ind
de- og udedelenn til den til enhve
er tid gældende
e
Garantiaftalen omfatter ombyttning og udskiftn
em forhandleren
n/installatøren og
o Daikin.
prisaftale melle
s opstået ved va
armepumpens nnormale brug.
Garantien omffatter også fabrikkations- og matterialefejl, som kkan konstateres
for selve varme
en for udskiftning af komponentter og reservede
ele er af samme
e længde som garantiperioden
g
epumpen.
Garantiperiode
ævnfør denne ga
aranti yder Daikin ingen suppo
ort overfor dig som forbruger. Dette er udeluukkende et forh
hold mellem din
n
Bemærk at jæ
installatør/forhandler og dig.
el) ___________
_____________
__________ me
ed serienumrene ______________og________
________ er
Dette produkt ((inde- og udede
______________
_____ på følgen
nde adresse __
_____________
______________
_____________
___
installeret hos ____________
er foretaget d. _____________
_
_______ af følge
ende godkendte
e forhandler/insttallatør ____________________
__________
Installationen e
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Forudsætn
ninger for ga
arantien:
1.

mepumpen skal være monterett af en autoriserret installatør/forhandler og ska
al opstartes af een kvalificeret te
ekniker, som er i
Varm
besiddelse af et perrsonligt certifikat, som opfylder alle de lov- og myndighedskrav, som til enhveer tid er gældende for området.

2.

allatøren/forhandleren skal hav
ve den lovpligti ge KMO-godke
endelse og kvalitetssikring elleer ISO9001 til at
a kunne udføre
e
Insta
relevvant installationsarbejde på varrmepumpen.

3.

allation af varme
epumpen skal ske
s i henhold til Daikin’s installa
ationsvejledning
ger.
Insta

4.

allationen af varmepumpen
v
skal
s
være reg istreret hos Daikin
D
senest 30
3 dage efter afsluttet installation. Garantii
Insta
regisstreringen SKA
AL udføres af
a installatøren
n/forhandleren for at garantien er gælddende. Det err udelukkende
e
insta
allatørens/forhandlerens ansva
ar, at dette skerr. Når registreringen er foretaget modtager fo
forbrugeren et garantibevis
g
pr..
ema
ail (dette dokume
ent).

5.

Varm
mepumpen skal vedligeholdes og rengøres re
regelmæssigt i henhold til brug
gervejledningenn. Varmepumpe
en skal hvert årr
servviceres af en auttoriseret installa
atør/forhandler o
og serviceinterv
vallet må i garantiperioden ikke overskride 18 måneder.
m

6.

Registrering af servviceeftersynet SKAL
S
udføres af installatøren/forhandleren hos
h Daikin i heenhold til aftale herom. Det err
atørens/forhand
dlerens ansvar, at dette sker.
udelukkende installa

gelser:
Garantiundtag
1.

antien bortfalde
er ved fejl og ma
angler som følg
ge af slitage, de
er skyldes forkert eller uautorisseret opsætning
g, udført service
e
Gara
ellerr vedligeholdelse
e.

2.

antien bortfalde
er ved fejl eller skader, som er opstået so
om følge af udefrakommende hændelser så
åsom hærværk,,
Gara
lynnedslag, oversp
pænding, utæth
heder i rørførin
ng mv. Endvidere dækkes ej heller forholdd som dækkes
s af almindelig
g
boforsikring.
indb

3.

antien bortfalder hvis varmepum
mpen flyttes fra den oprindelige
e adresse, hvor installationen eer registreret
Gara

4.

antien bortfalde
er såfremt det maksimale se
erviceinterval err overskredet eller
e
hvis installlatøren/forhand
dleren ikke harr
Gara
forettaget den nødvvendige registrering hos Daikkin. Det er insttallatørens -/forrhandlerens annsvar og opgav
ve at informere
e
forbrrugeren, om at dette
d
er foretaget.

Reklamation:
on rettes henven
ndelse til installatøren/forhandlleren – se side 1.
Ved reklamatio
eres af installatø
øren/forhandlere
en hos Daikin, i henhold til aftalen mellem dissse.
Reservedel(e) kan kun rekvire
kte komponent ssendes retur til Daikin
D
af installa
atøren/forhandleeren.
Når reservedelen er udskiftet, skal den defek
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