
Fontos tudnivalók: A Vásárló (Üzemben tartó) a jótállási igényét akkor érvényesítheti, ha az Eladó által kiállított, kitöltött Jótál-
lási jegyet és a vásárlást igazoló számlát egyidejűleg bemutatja. Elveszett vagy érvénytelen Jótállási jegyet csak a vásárlást igazoló 
számlának vagy másolatának bemutatása esetén, a regisztrációs adatok alapján térítés ellenében pótol a Szervizközpont. Felhívjuk a 
figyelmét, hogy a készülék beüzemelését és javítását csak Szakember végezheti, melyet a Jótállási jegyen hitelt érdemlően tanúsítja 
(bélyegző, aláírás, dátum). Ellenkező esetben készüléke a garanciális jogosultságokat elveszti.

A 3+2 ÉV KITERJESZTETT GARANCIA SZOLGÁLTATÁS ELŐNYEI

A 3+2 ÉV KITERJESZTETT GARANCIA SZOLGÁLTATÁS FELTÉTELEI

• Az eredeti garancia jegyen vagy a használati útmutatóban szereplő 
   időszakos karbantartások szakszerű elvégzése.

• A karbantartást kizárólag képesítéssel rendelkező szakember végezheti el.
• A karbantartást végző szakembernek a kiterjesztett garanciajegyen az elvégzett 

   munkát dokumentálnia kell és alárásával valamint pecsétjével igazolnia

 • Plusz 2 év teljes körű garancia.
• A kiterjesztett garancia tartalmaz minden olyan szolgáltatást amit,

a kötelező jótállási törvények meghatároznak.
• Biztonságban tudhatja a már megvásárolt készülékét.

• Költséget azaz pénzt sporólhat meg.
• Teljes körű szerviz szolgáltatás.

• Amennyiben  a mi szervizünket választja akkor garantáljuk,
hogy szakképzett szerelők végzik el az időszakos karbantartást.

FELEJTSE EL AZ IDEGESKEDÉST, A BOSSZÚSÁGOT! 

Bizonyára hallott már olyan történetet, vagy akár át is élte már azt a helyzetet, amikor egy drága háztartási gép a jótállási idő lejárta 
után nem sokkal meghibásodik. Ez sajnos nem ritka és sok esetben egy fő alkatrész cseréje majdnem ugyanannyiba kerül, mint egy 
új készülék vételára. Egy gyártói vagy forgalmazói garancia a termék árához viszonyítva rövid időre nyújt csak biztosítékot.

A kiterjesztett garancia (+ 2 ÉV) a Multikomplex Budapest Kft. által nyújtott szolgáltatás ami a kötelező jótállási idő 2 évvel történő 
meghosszabbítását jelenti, így tovább tudhatja biztonságban a már megvásárolt és szakszerűen telepített AERAULIQA központi hő-
visszanyerős készülékét, s ezáltal hosszútávon költséget azaz pénzt spórolhat meg! 

A KITERJESZTETT GARANCIA ÉPPEN EBBEN A HELYZETBEN NYÚJTHAT SEGÍTSÉGET ÖNNEK!

KITERJESZTETT GARANCIA AERAULIQA
KÖZPONTI HŐVISSZANYERŐS KÉSZÜLÉKEKRE

MULTIKOMPLEX BUDAPEST KFT.
cím: 1211 Budapest, Mansfeld Péter utca 27.

tel.: 06 1 427 03 25
e-mail: info@multikomplex.hu

web: www.multikomplex.hu

cím: 1107 Budapest, Fogadó utca 4.
tel.: 06 1 427 03 25

mobil: 06 30 311 3369
e-mail: info@alarm-unio.eu

IMPORTŐR: SZERVIZ:




