AROMA X 5 AZ 1-BEN

LEVEGŐTISZTÍTÓ
KÉSZÜLÉK

JÓTÁLLÁSI JEGY
Az Air Wolf Hungary Kft. tanúsítja, hogy általa gyártott
AROMAX 5 AZ 1-BEN 56 vagy 70 lég m3/óra típusú
202040 gyártási számú levegőtisztító fogyasztási cikkre a 151/2003. (IX. 22. ) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően 24 hónap jótállást vállal az AIR
WOLF HUNGARY Kft 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 6/B.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti. A fogyasztói szerződés megkötését a
49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 2 § alapján bizonyítottnak kell tekinteni abban az esetben, amennyiben a
fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló
bizonylatot. Ennek érdekében kérjük Tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot.
Gyártó: AIR WOLF HUNGARY KFT.
Központi szerviz és vevőszolgálat: 5000 Szolnok, Széchenyi István krt. 6/B • Telefon/fax: 06-56/370-680,
06/20/55-95-699, 06-20/352-94-91
www.airwolf.hu • airwolf@airwolf.hu
Forgalmazó: AROMAX ZRt.,
Székhely: 1031 Budapest, Záhony u. 7.,
Telefon: 00 36 1 8808-480,
E-mail: aromax@aromax.hu
FONTOS TUDNIVALÓK:
•
Kizárólag 100% természetes, oldószermentes, bevizsgált illóolajat használjon, vagy az általunk gyártott keverékek valamelyikét! Az oldószeres aroma
(például: alkohol és szintetikus illóolajok) a készüléket károsíthatja, felületét megrongálja, és reakcióba
lép a műanyagokkal, megtámadja és ebben az esetben a garancia érvénytelenné válik. Javasoljuk hogy
végezzen egy próbát nem látható helyen.

• Kérjük, hogy a készülék üzembe helyezése előtt olvassa el a termékhez melléklet használati útmutatót.
• A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadás vagy üzembe helyezésre kötelezett
eszközök esetén az üzembe helyezés napjával történik.
• A jótállási igény a jótállási jeggyel, vagy az ellenérték
megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthető.
• A fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása esetén,
javítási igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen
feltüntetett szervíznél közvetlenül is érvényesítheti.
• A fogyasztási cikket meghibásodás esetén a jótállási jegyen feltüntetett szervizhez kell beszállítani, eljuttatni.
• A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
A JÓTÁLLÁSI IGÉNY NEM ÉRVÉNYESÍTHETŐ:
•N
 em rendeltetésszerű használat, átalakítás, hibás
vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi
kár vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás
esetén, karbantartási, tisztítási munkák esetén.

•A
 kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából
eredő kopás esetén.

•N
 em a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás esetén.

•A
 készülék helytelen üzembe helyezése és beállítása
illetve, az eredeti csomagolás hiánya esetén.

Eladás dátuma: 20__ ................................. hó .................nap

Gyártó: ..........................................................................................

Eladó, aláírása: ...........................................................................

Köszönjük, hogy termékünket választotta!
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AROMA X 5 AZ 1-BEN

LEVEGŐTISZTÍTÓ
KÉSZÜLÉK

GYÁRTÓI MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Gyártó neve: AIR WOLF HUNGARY KFT.
Székhelye: 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 6/B.

Nyilatkozom, hogy az általunk gyártott AROMAX 5 AZ 1-BEN LEVEGŐTISZTÍTÓ 56 lég m3/óra
és 70 lég m3/óra teljesítményű készülékek megfelelnek az alábbi európai irányelvekben
foglaltaknak:
2014/30/EU (EMV)
2014/35/EU
2011/65/EU (RoHS)
Az európai szabályozás hulladék 2002/96 / EK, a szimbólum a terméken vagy annak csomagolásán azt
jelzi, hogy ez a termék nem háztartási hulladék. Ártalmatlanítás esetén a készüléket helyezze gyűjtőhelyre újrahasznosítás céljából. Azzal, hogy gondoskodik a termék helyes megsemmisítéséről, avval segít megelőzni a lehetséges negatív hatásokat, amelyek kihatnának a környezetre az emberi egészségre.

Kelt: Szolnok, 2020. június 4.
Göbölös Péter
Air Wolf Hungary Kft.
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