Starts up the light
Електростарт съществува,
за да има светлина - в нашите домове,
на работното ни място, в живота ни.
Допълнителна информация и данни за поръчки: Продуктов каталог

Производствена база:
„Електростарт“ АД
бул. Република №2, 3540 Вършец
тел: + 359 2 400 70 11
факс: + 359 2 400 70 12
e-mail: reclamations@electrostart.com
www.electrostart.com
Търговски офис:
„Електростарт“ АД
бул. „Шипченски проход“ №9, ет.4
1111 София
тел: + 359 2 400 77 71
факс: + 359 2 400 77 84
e-mail: reclamations@electrostart.com
www.electrostart.com

Електростарт запазва правото си да прави промени
без предизвестие в Гаранционните условия.
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ГАРАНЦИОННИ
УСЛОВИЯ
за електронни
продукти

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
ЕЛЕКТРОННИ ПРОДУКТИ

Продукти
Настоящите гаранционни условия се отнасят до електронни дросели за
флуоресцентни лампи, електронни трансформатори и електронни конвертори
за светодиоди (LED драйвери), произвеждани от “Електростарт” АД.

Продължителност на гаранцията

Общи условия
Компанията обезпечава качеството на произведените изделия и удостоверява
съответствието им с изискванията на действащите европейски стандарти за безопасност,
експлоатационни характеристики и електромагнитна съвместимост, както качеството и
съответствието на вложените материали и компоненти. Продуктите на «Електростарт»
АД са разработени и изпълнени целесъобразно с експлоатационен период от минимум
50 000 (*) часа.
«Електростарт» АД си запазва правото да променя материалите или компонентите,
които влага в произвежданите продукти, като гарантира запазването на качеството им
в съответствие с изискванията на приложимите индустриални стандарти.

Приложимост на гаранцията
В случай на рекламация е необходимо клиентът да изпрати информация за възникнало
несъответствие в качеството на продуктите като посочи тип, мощност, дата на
производство и вид на дефекта на и-мейл warranty@electrostart.com.

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
Гаранцията покрива период от 5 години след датата на производство
при условията регламентирани в Инструкциите за Експлоатация (ИЕ),
техническа спецификация (ТЕ) за съответния продукт и в съответствие
с международните IEC спецификации указващи начина на свързване
на продукта към съответните лампи или светодиоди. В случай на
поява на дефекти преди изтичането на този срок и спазени всички
условия от страна на клиента упоменати в ИЕ, ТЕ и IEC спецификациите
«Електростарт» АД декларира че ще замени, ремонтира или ще
издаде кредитно известие за дефектиралите изделия.

При дефекти възникнали по време на неправилен транпорт, лошо съхранение,
неправилен монтаж, механично увреждане;
Дефектът се дължи на нарушени предписания за работа, обслужване или монтаж,
неподходящо или нецелесъобразно приложение;
Ако продуктите са отваряни, разглобявани или е правен неоторизиран опит за
ремонт или за промяна на компоненти;
С така изложените условия Електростарт АД цели да осигури обективни правила за
гаранционен сервиз и обслужване при възникване на дефектиране на електронни
продукти, произведени от компанията.
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5
години

(*) при номинален процент на дефектиране не повече от 0,2% за първите 1 000 часа от
експлоатацията на продукта.

