EXTINSĂ

YEARS

GARANŢIE

Max. 2000 operating hours

pentru compresoarele mobile MOBILAIR®
Operare ușoară
Siguranţă optimă în exploatare
Disponibilitate ridicată
Durată de viaţă îndelungată

www.kaeser.com

Garanţie extinsă pentru compresoarele mobile MOBILAIR®

YEARS

KAESER AIR PROTECTION MOBIL

Max. 2000 operating hours

Acest pliant de înregistrare este disponibil ca formular interactiv spre descărcare la adresa www.kaeser.com/protectionmobil.
Prin intermediul acestui program, la înregistrare, primiţi de la KAESER KOMPRESSOREN SRL o garanţie suplimentară de doi ani până la max.
2.000 de ore de funcţionare, termen care începe să curgă după expirarea perioadei de garanţie agreată contractual la achiziţia compresorului.
Astfel, în perioada de garanţie, nu există alte costuri suplimentare pe lângă costurile de întreţinere.
Acest program se aplică exclusiv pentru compresoare mobile noi MOBILAIR care nu sunt mai vechi de 12 luni, calculate de la data livrării și care
se află înaintea primei revizii planificate conform instrucţiunilor de utilizare.

Înregistrare pentru garanţie extinsă
Client:

Nr. de client:

Persoană de contact:

E-mail:

Service la dealer autorizat sau KAESER
Societatea:

Nr. de client:

Persoană de contact:

E-mail:

Informaţii privind compresorul mobil

Model MOBILAIR: M

Cod de material și nr. de serie:

Data punerii în funcţiune:

Ore de funcţionare actuale:

Ore de funcţionare anuale: cca.

		
		
		
		

DA, doresc să beneficiez de KAESER AIR PROTECTION MOBIL, și să primesc cel puţin o dată pe an o propunere pentru 			
efectuarea operaţiei de service necesare. Dacă în urma exploatării efective a compresorului apare necesitatea unor operaţii de
service, conform instrucţiunilor de utilizare, mai devreme de un an, operatorul are obligaţia de a informa dealerul autorizat KAESER 		
sau firma KAESER.

		
		
		

Garanţia extinsă este valabilă numai dacă operaţiile de service recomandate sunt executate de personal de specialitate autorizat de 		
KAESER și cu piese originale KAESER. Acest drept se stinge dacă operaţiile de service nu sunt solicitate de dvs. sau dacă
compresorul ajuns la 2.000 de ore de funcţionare.

		
		

Nu sunt obligat să accept operaţiile de service. În cazul neacceptării sau refuzului operaţiilor de service, este anulată pretenţia
privind garanţia extinsă.

După efectuarea operaţiilor de service, veţi primi o factură pentru serviciile executate, însă costurile pentru service vor fi clarificate cu dvs. în prealabil.

Pentru toate serviciile contra cost executate în cadrul mentenanţei precum și pentru toate serviciile de reparaţii executate în garanţie
se aplică exclusiv condiţiile de service KAESER care pot fi descărcate și tipărite folosind următorul link:
https://ro.kaeser.com/download.ashx?id=tcm:36-6477.
Reparaţiile și serviciile, care sunt necesare pentru restaurarea eficienţei funcţionale a compresorului mobil, sunt gratuite pe durata de valabilitate a garanţiei extinse.
Exceptate sunt consumabilele (de ex. cureaua trapezoidală, filtrul de aer, filtrul de ulei, bateria, demarorul, anvelopele etc.), precum și deteriorările instalaţiei cauzate
de uzura obișnuită, influenţele climatice, suprasarcină precum și daune survenite după transferul echipamentului ca urmare a utilizării neconforme (de ex. daune ca
urmare a accidentelor, daune din cauza nerespectării indicaţiilor din instrucţiunile de utilizare, etc.).
Prin semnătură, confirmaţi că acceptaţi condiţiile garanţiei extinse. Prin confirmare, KAESER KOMPRESSOREN certifică promisiunea de garanţie.
Trimiteţi această înregistrare ca formular completat către protectionmobil.ro@kaeser.com sau pe fax la numărul 0212245602. După înregistrarea cu succes, veţi
primi confirmarea pentru garanţia extinsă.

Semnătură client KAESER de la
achiziţia compresorului

Ștampilă firmă client KAESER

KAESER KOMPRESSOREN SRL

Bd. Ion Mihalache, Nr. 179 – 011181 Bucureşti – Tel: +40 21 2245681 – Fax: +40 21 2245602
E-mail: info.romania@kaeser.com – www.kaeser.com
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