
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 

Торгуюча організація:

Підпис продавця:

Дата продажу:

Підпис П.І. покупця

Виріб отримав, комплектність перевірена, 
з умовами гарантії ознайомлений:

Виробник:
Geberit AG, Швейцарія

Виріб:

Артикул:

Ви можете залишити заявку на обслуговування 
звернувшись до кол-центру за телефоном 

0 800 502-606
(безкоштовно зі стаціонарних телефонів)

Інформація про установку виробу

Дата установки

Фірма-установник

Майстер (П.І)

Роботу прийняв
(підпис власника)  

Інформація про ремонти

Дата

Несправність

Сервіс-Центр

Роботу прийняв Майстер (П.І)

Роботу прийняв 

Дата

Несправність

Сервіс-Центр

Роботу прийняв Майстер (П.І)

Роботу прийняв 

Дата

Несправність

Сервіс-Центр

Роботу прийняв Майстер (П.І)

Роботу прийняв 



УМОВИ ГАРАНТІЇ

Шановний покупець! Ви придбали виріб швейцарської компанії Geberit. 
Цей талон дає право на безкоштовний гарантійний ремонт виробу, 
який Ви купили, впродовж вказаного нижче терміну з дня продажу.

КАТЕГОРІЇ ПРОДУКТІВ Терміни гарантії 

10 роківМонтажні елементи і змивні бачки прихованого монтажу Geberit

10 роківСифони, трапи, злив-перелив для ванни, дренажні канали Geberit

10 роківЗмивні бачки зовнішнього монтажу Geberit AP123 і AP128 

5 роківЗмивні бачки зовнішнього монтажу  Geberit AP110, 116 і 117

5 роківВпускні та зливні клапани Geberit тип 360, 380, 290

2 рокиВпускні та зливні клапани Geberit тип 333, 340, 240

10 роківЗмивні клавіші Geberit

2 рокиПорційний змішувач Geberit

5 роківСистема пневматичного керування змивом Geberit

2 рокиСистеми керування змивом Geberit для унітаза і пісуара (електроніка)

2 рокиЗмішувачі Geberit для умивальника (електроніка)

10 роківGeberit HDPE/PP труби та фітинги

10 роківGeberit Pluvia

10 роківGeberit Mepla/Volex труби та фітинги

10 роківGeberit Mapress труби та фітинги

2 рокиІнструменти Geberit

  
10 років

Санітарно-керамічні вироби Geberit 
(унітази, умивальники, біде, пісуари, душові піддони, т.п.)

10 роківВироби із синтетичних матеріалів Geberit (ванни, душові піддони)

2 рокиМеблі для ванної кімнати Geberit  

2 рокиСидіння та кришки для унітазів Geberit

2 рокиЗмішувачі Geberit для умивальника

2 рокиДушові кабіни та ширми на ванну Geberit

2 рокиЕлектронні компоненти Geberit

2 рокиПриладдя Geberit

10 роківGeberit Monolith

2 рокиGeberit Monolith Plus (електроніка)

2 рокиGeberit AquaClean

Прослідкуйте, щоб талон був правильно заповнений та мав штамп організації.

УВАГА!
Гарантійне обслуговування не проводиться у випадках:
•  Недотримання правил встановлення.
•  Недотримання правил експлуатації.
•  Ремонту виробу не уповноваженими для цього особами, його розбирання 
    та інших не передбачених інструкцією втручаннях. 
•  Внесення змін в продукт, зокрема, якщо були видалені/замінені/ додані деталі.
•  Незначної розбіжності в кольорі або невідповідності, які не впливають 
    на працездатність і функціональні якості продукту.
•  Якщо кінцевий споживач був обізнаний про дефект продукту під час покупки, 
    тому що це було ясно видно.
•  Наявності механічних пошкоджень, слідів дій речовин та неналежного 
    використання витратних матеріалів.
•  Дефектів, які виникли з причин незалежних від виробника, таких як: 
    перевищені норми тиску води в трубах, відсутність водяних фільтрів 
    в трубопроводах, невідповідність якості води в системі українським стандартам, 
    іржа, cоляні відкладення, обставини непереборної сили: пожежа і т.п.
•  Блокування рухомих елементів при потраплянні у внутрішні робочі 
    об’єми сторонніх предметів.
•  Наявності пошкоджень, що виникли при транспортуванні, зберіганні, 
    після передання клієнту неправильної установки чи технічного обслуговування.
•  Внесення виправлень в текст талона.

Все устаткування повинно бути обов’язково заземлене.
Незаземлене устаткування є потенційно небезпечним.
Виробник не несе відповідальності за ушкодження здоров’ю 
і власності,  якщо вони викликані недотриманням норм установки.

  1.   Гарантійний термін розповсюджується тільки на матеріал чи виробничі дефекти.
  2.   Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу, за умови належного        

зберігання, технічного обслуговування та експлуатації його Покупцем.
  3.   Гарантійний талон не є дійсним без печатки та підпису продавця та дати купівлі, 

а також товарного чи касового чека.
  4.   Клієнт повинен перевірити зовнішній вигляд виробу до його приймання.
  5.   Ця гарантія розповсюджується на вироби, придбані в Україні і діє на її території.
  6.   Гарантійний ремонт здійснюється безкоштовно та може бути виконаний на дому 

у покупця чи в сервісному центрі компанії, в залежності від його складності.
  7.   Будь які рекламації приймаються тільки після висновку уповноваженою компанією 

з технічного обслуговування. Остаточне рішення з заміни ремонту несправних 
виробів чи частин приймає уповноважена компанія з технічного обслуговування. 
Замінні запасні частини залишаються її власністю.

  8.   Після гарантійного ремонту заміни виробу гарантійний термін не відновлюється.
  9.   Будь яка відповідальність за цією гарантією обмежена обов’язками, вказаними 

в цій, якщо вони не суперечать закону.
10.    Встановлення виробів за технічне обслуговування проводиться у відповідності 

з інструкцією що до нього додається.


