адреса: бул. Чоколівський, буд. 19-А, м. Київ, 03186
засоби зв’язку: тел.:(044) 227-73-49, e-mail: 4etag@mail.ua

Додаток № 2
до Договору купівлі-продажу
товару на індивідуальне замовлення № ______ від ____.____.2017 р.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН № ______
м. Київ

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

«____» __________ 2017 року

Продавець гарантує якісну роботу Товару поставленого за Договором купівлі-продажу товару на індивідуальне
замовлення № ______ від ___.___.2017 р. (далі – Договір) протягом гарантійного терміну.
Продавець встановлює гарантійний термін на пластиковий профіль, фурнітуру, склопакет і ущільнювачі - 5 (п’ять)
років.
Гарантія на додаткову комплектацію, москітні сітки, відливи, підвіконня – 1 (один) рік.
Гарантійний термін встановлюється:
у випадку поставки Товару - з моменту підписання видаткової/товарної накладної;
у випадку проведення Продавцем монтажу - з моменту установки (монтажу) Товару, після підписання Сторонами
Акту виконаних робіт з монтажу.
Умови гарантійного обслуговування протягом гарантійного терміну передбачені розділом 6 Договору.
Для гарантійного обслуговування необхідно надати:
оригінал товарного чеку або видаткову/товарну накладну;
квитанцію про оплату;
оригінал гарантійного талону з штампом Продавця;
сервісну книгу.
Претензії по роботі фурнітури не приймають у випадку засмічення робочих механізмів фурнітури. При виявленні
факту засмічення робочих механізмів фурнітури представниками Продавця даний Товар знімається з гарантійного
обслуговування.
Гарантійні зобов'язання поширюються тільки на Товар оплачений в повному обсязі, встановлений силами Продавця,
за адресою, вказаною в Договорі, у випадки недоплати всі гарантійні зобов'язання знімаються.

Важливо!
Шановний Замовнику, при виникненні гарантійного випадку, в обов'язковому порядку зв'язуйтеся з нашим
сервісним відділом за вказаним нижче телефоном для реєстрації гарантійного випадку. Звернення
безпосередньо до монтажних бригад спричинить зняття Вашого замовлення з гарантійного обслуговування.
При оформленні претензії в телефонному режимі нам необхідна наступна інформація: № договору, дата
укладення договору, ПІБ замовника, а також причина звернення. Дякуємо.
Телефони сервісного відділу: +38 (096) 999-70-92, +38 (050) 999-80-92

Продавець:
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ГУМЕНЮК ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ
Адреса: бул. Чоколівський, бу. 19-А,офіс 4, м. Київ
Ідентифікаційний номер: 2837608234
тел.: (044) 227-73-49;
тел.: +38 (067) 407-92-59;
тел.: +38 (093) 095-29-59;
тел.: +38 (050) 744-67-49
E-mail: 4etag@mail.ua
ФОП _______________________/ В.А. Гуменюк
м.п.

