Rozšířená 20ti letá záruka

LE T
ZÁRUKA

Produkt

Montáž

Podlaha

včetně vrchní krytiny

Rozšířená záruka
DEVI elektrické topné systémy
Kvalitně a se zárukou jistoty
DEVI topné systémy Vám poskytují nejen dokonalý tepelný komfort, ale nově zároveň ochranu Vaší investice
v podobě rozšířené záruky. Věříme v kvalitu našich produktů natolik, že Vám na ně můžeme poskytnout rozšířenou
záruku, která Vám zaručí 100% pocit jistoty.
V případě, že by produkt nečekaně přestal fungovat, nemusíte se bát dodatečně vzniklých nákladů. O vše se
postaráme místo Vás a náklady spojené s výměnou anebo opravou produktu neseme my. Unikátnost naší rozšířené
záruky spočívá v tom, že kryjeme nejen náklady na výměnu produktu, my navíc zaplatíme opravu podlahy a to
včetně vrchní podlahové krytiny. Pokud by Vaše instalační ﬁrma v momentě uplatnění záruky již neexistovala, ani
v takovém případě se k Vám neotočíme zády. Naše síť odborných elektrikářů provede opravu a to opět kompletně
na naše náklady.

Oblasti krytí záruky

Ano

Oprava/výměna DEVI produktu






Obnova podlahy (beton/anhydrid)
Podlahová krytina (dlažba, parkety, plovoucí podlaha apod.)
Náklady montážní firmy spojené s opravou/výměnou DEVI produktu

*Rozšířená záruka se vztahuje na DEVI produkty s platným a potvrzeným záručním listem (viz. zadní strana) instalované kvaliﬁkovaným elektrikářem s platným osvědčením
dle české legislativy a odborně proškoleným společností Danfoss s.r.o., kterému byla vystavena certiﬁkační karta DEVI. Rozšířená záruka nepokrývá škody způsobené 3. straně.

Intelligent solutions
with lasting effect
Navštivte devi.cz

Rozšířená záruka* v délce 20 let se váže na produkty:
Skupina produktů

Specifikace

Topné rohože

DEVIcomfort™ 100 T (DTIR)
DEVIcomfort™ 150 T (DTIR)
DEVImat™ 100 T (DTIF)
DEVImat™ 150 T (DTIF)
DEVIheat™ 150 S (DSVF)
DEVIsnow™ 300T (DTCE)
DEVIasphalt™ 300T (DTIK)

Topné kabely

DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 18T
DEVIbasic™ 20S (DSIG)
DEVIsnow™ 30T (DTCE)
DEVIsafe™ 20T
DEVIasphalt™ 30T (DTIK)

*Rozšířená záruka se vztahuje na DEVI produkty s platným a potvrzeným záručním listem instalované kvaliﬁkovaným elektrikářem s platným osvědčením dle české legislativy
a odborně proškoleným společností Danfoss s.r.o., kterému byla vystavena certiﬁkační karta DEVI. Rozšířená záruka nepokrývá škody způsobené 3. straně.

Intelligent solutions
with lasting effect
Navštivte devi.cz

