ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЯКЩО ВИРІБ НЕ ПРАЦЮЄ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, З'ЯСУЙТЕ, ЧИ ЗМОЖЕТЕ ВИ ВИПРАВИТИ ПРИЧИНУ
НЕСПРАВНОСТІ ВЛАСНОРУЧ. Якщо Ви не впораєтесь самі, напишіть або зателефонуйте в найближче
представництво, що здійснює обслуговування холодильників. Зв'язуючись із представництвом, обов'язково
вкажіть модель холодильника (Typ/Тип та MODEL) та його номер (Ser.No/Фабрик Но). Ці дані Ви знайдете на
фірмовому ярлику, приклеєному до стінки холодильної камери, біля лотків для фруктів та овочів (див.
малюнок).
ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ!
Купуючи холодильник, перевірте дію виробу, переконайтесь, що він повністю укомплектований.
ВАЖЛИВО! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ВИКОРИСТАННЯ. При недотриманні перерахованих в
інструкції вимог і вказівок, залишається ймовірність зіпсувати холодильник і ВТРАТИТИ ПРАВО НА
БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.
Встановлення і підключення:
Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися платними послугами
спеціалістів найближчого пункту авторизованого обслуговування. Ви можете також скористатися послугами
продавця або будь–яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак в тому випадку, якщо прилад вийшов з
ладу внаслідок неправильного встановлення (правильним вважається встановлення, що виконане згідно
інструкції), Ви втрачаєте право на гарантійне обслуговування.
У період гарантійного обслуговування проводиться безкоштовна заміна деталей і вузлів холодильного
приладу, що зіпсувалися. Вирішення питання про доцільність їх заміни або ремонту залишається за пунктами
авторизованого обслуговування. Замінені дефектні деталі переходять у власність пункту авторизованого
обслуговування.
Гарантійний період:
• На побутові холодильні прилади „Snaige“ надається гарантія - 24 місяців від дня покупки.
• На побутові холодильні прилади, що використовуються для комерційних цілей (у магазинах, готелях, барах
та ін. місцях), надається гарантія 6 місяців.
• На побутові холодильні прилади, що використовуються у суспільних закладах, лікувальних організаціях,
аптеках й інших закладах - надається гарантія 24 місяця.
• На вертикальні холодильники – вітрини і холодильники для охолодження вина надається гарантія 12
місяців.
Гарантійний строк на прилади „Snaige“ розраховується з дня роздрібного продажу. Якщо в гарантійному
зобов’язанні виробника відсутня печатка магазину з відміткою про дату продажу, гарантійний строк
розраховується з дня випуску приладу.
Гарантійне обслуговування припиняється:
• Через
механічні ушкодження корпуса або інші ушкодження, що виникли з вини покупця при
транспортуванні придбаного холодильного приладу інакше, ніж зазначено виробником в інструкції з
використання приладу, включно з пошкодженням заводського номеру на приладі. У суперечливій ситуації,
необхідно обов'язково надати упакування холодильного приладу.
• Через несправність, поломки деталей, заходів, що з'явилися у зв'язку з неправильним використанням
виробу, установки й включення в електромережу або транспортуванню не дотримуючи вимог виробника,
описаних в інструкції з використання приладу.
• Якщо холодильний прилад експлуатувався в антисанітарних умовах, причинами несправності є комахи,
гризуни й інші сторонні впливи.
• Якщо в період гарантійного обслуговування холодильний прилад ремонтували не
„Snaigė-Servisas“
офіційні представники.
Інші умови:
• Продавець не відповідає за недоліки, що виникли внаслідок встановлення, монтажу та підключення
приладів особою, не уповноваженою продавцем.
• УВАГА! Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу оплачується
споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу продавцем.
• Гарантія не поширюється на лампочку внутрішнього освітлення, й внутрішні пластмасові деталі приладу,
зіпсовані з вини покупця.
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Якщо холодильний прилад замінюється через несправність, покупець зобов'язаний відшкодувати компанії
збитки, отримані внаслідок механічних ушкоджень приладу з вини покупця.
При виконанні гарантійних ремонтів гарантійний строк збільшується на час перебування приладу в
ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення
недоліків. Гарантійний строк заміненого холодильного приладу починається від дня заміни приладу. Дата
вказується в гарантійному аркуші з відміткою, що прилад замінений.
За якість гарантійного ремонту відповідальність несуть пункти авторизованого обслуговування.
За виклик „Snaigė-Servisas“ офіційних представників збитки робочого часу майстрів сервісу й
транспортних витрат оплачує покупець відповідно до розцінок „Snaigė-Servisas“ або його
офіційних представників, якщо: немає оригінального гарантійного аркуша, або по закінченні
гарантійного періоду холодильного приладу, або якщо в період гарантійного обслуговування холодильний
прилад ремонтував майстер не з вище зазначеної служби сервісу, або якщо покупець не дотримується
вказівок інструкції з використання.
Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним
законодавством України.

