Fila
Typ wodomierza*)
Nr. fabryczny
wodomierza*)

Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy
82 - 400 Sztum, Żeromskiego 30
tel.0-55/277 22 00; fax 0-55/277 77 18

KARTA GWARANCYJNA WODOMIERZA
3

Qn .....................m /h

Suchobieżny

Jednostrumieniowy

Mokrobieżny

Wielostrumieniowy

Hybrydowy

Zestaw wodomierzy

30
90

Data sprzedaży , podpis i pieczątka sprzedawcy

Produkowane w PFWiC wodomierze są legalnymi przyrządami pomiarowymi zatwierdzonymi przez
Główny Urząd Miar i zalegalizowanymi przez Obwodowy Urząd Miar - co potwierdzają cechy legalizacyjne
odciśnięte na wierzchu kopułki - stanowiące dowód legalności i rzetelności urządzenia pomiarowego.
Wodomierze “FILA” spełniają wymagania określone w : PN - ISO 4064:
1997; PN - 88/M - 54906
Wodomierze posiadają zatwierdzenia typu GUM oraz atesty higieniczne PZH.

WARUNKI GWARANCJI
1. PFWiC zapewnia Użytkownika o dobrej jakości wodomierza, na który udziela gwarancji.
2. Udziela się gwarancji na okres do końca ważności legalizacji fabrycznej wodomierza.
3. Wady wodomierza niezawinione przez Użytkownika powstałe w okresie gwarancji zostaną usunięte
w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Przedstawiciel producenta ( sprzedawca ) zastrzega sobie możliwość
przedłużenia okresu naprawy do 30 dni lub uzgodnienia terminu naprawy.
4. W celu naprawy wodomierz należy przesłać wraz z kartą gwarancyjną i opisem wady, na adres
przedstawiciela producenta (sprzedawcy)lub producenta, na koszt nadawcy.
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu na czas trwania naprawy, który liczy się od dnia zgłoszenia do dnia
wyznaczonego odbioru.
6. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany wodomierza na nowy lub zwrot gotówki jeśli:
- wada nie została usunięta w ciągu 30 dni lub w innym uzgodnionym terminie,
- nastąpiła czwarta wada wodomierza
- wystąpiła wada w okresie 5 dni od daty zakupu.
7. Wymianę wodomierza lub zwrot gotówki wg pkt. 7 realizuje sprzedawca wodomierza. Wymagane jest
dostarczenie wodomierza wraz z kartą gwarancyjną pod rygorem nie uznania roszczeń.
8. Przedstawiciel producenta ( sprzedawca ) zwolniony jest od odpowiedzialności z tytułu gwarancji,
jeśli:
- karta gwarancyjna nie ma wystawionej daty sprzedaży i czytelnej pieczęci firmowej punktu sprzedaży
lub zostały dokonane w niej samowolne wpisy i zmiany,
- wodomierz nosi ślady uszkodzeń mechanicznych,
- wodomierz uległ awarii na skutek nie przepłukanej instalacji przed jego zamontowaniem,
- wodomierz był niewłaściwie zamontowany lub eksploatowany,
- przekroczono dopuszczalne ciśnienie lub temperaturę.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą mają zastosowanie przepisy K.C.

*) - zakreślić lub wypełnić ; w przeciwnym wypadku karta gwarancyjna jest nieważna.
Lp. Data zgłoszenia
1.
2.
3.

Data wyznacz.
odbioru

Opis wady i naprawy

Podpis , pieczęć

0

0

