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építőipari fővállalkozás, kivitelezés és építőanyag kereskedés
Stúdió Kft.
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 12.

Tel.: 74/511-833
Fax.:74/511-836
info@spcstudio.hu
www.szpluszcstudio.hu

Wellis és Niagara termékek kezelési és használati útmutatója
Vevő neve:

……………………………………………………………………………………………......

Vevő címe:

………………………………………………………………………………………………

Rendelés száma: ….………………………………… Számla szám: ……………………………………
Jótállási jegy száma: ….…………………………….. Gyártási szám: ..…………………………………
Termék típusa: ….…………………………….. ……. .Kiállítás dátuma:..………………………………..

A Wellis Kft. külön díjazás ellenében vállalja a vásárolt termék összeszerelését, üzembe
helyezését. A vevő által végzett szakszerűtlen összeszerelésből, üzembe helyezésből
adódó hibákért a Wellis Kft. és az Sz+C Stúdió Kft. jótállást nem vállal.
Abban az esetben, ha a berendezés üzembe helyezését a Wellis Kft. végezte el, a jótállási két év
időtartam a termék üzembe helyezés napjával kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek, amennyiben a jótállási igény jogos
és megalapozott – ideértve különösen az anyag-, és munka költségeket – a Wellis Kft-t terheli
kivéve az alól a kiszállási díj. Amennyiben a jótállási igény nem bizonyul megalapozottnak, a
kiszállási-, anyag – és munkadíj a vevőt terheli.
A jótállás nem terjed ki azokra a hibákra, amelyek gondatlanságból, szakszerűtlen, nem
rendeltetésszerű használatból, természetes elhasználódásból (például villanyégők, elemek,
természetes kopás, elszíneződés stb.) nem a Wellis Kft. által elvégzett hibás beüzemelésből,
szerelésből, javításból, szállítási sérülésekből erednek. A jótállás nem terjed ki továbbá a nem
gyártási hibából eredő meghibásodásokra, különösen a feszültségingadozás, villámcsapás,
elektrolízis, rozsdásodás és általánosan minden olyan okból, amelyet a vízminőség, elektromos és
hidraulikus ellátás okoz.
Üvegtörésre nem vonatkozik a jótállás, kivéve, ha azt már a szállításnál a vevő egyértelműen
jelezte.
Kérjük Tisztelt Vevőt, hogy a termék átvételét követően, az összeszerelés előtt győződjék meg a
termék sértetlenségéről. Amennyiben hibát észlel kérjük ezt azonnal írásban jelezze az eladó felé.

Fentieket tudomásul vettem, jótállási jegyet és beüzemelési díj táblázatot átvettem: …………………

„Szívbarát Munkahely” 1. díj 2009. (középvállalat kategóriában)
„Az Év Esélyteremtő Munkahelye 1. díj 2008. (kisvállalat kategóriában)
Zöld Iroda verseny III. díj kisvállalat kategóriában - „Legemberbarátabb Iroda” különdíj 2008.
„Szekszárd Javáért” kitüntető cím 2007. - Családbarát Munkahely 1. díj 2007. (kisvállalat kategóriában)
Dél-Dunántúli Regionális Kamarai Minőségdíj 2005. - Tolnai Megyei Kamarai Nívódíj 2005.

