1. WARUNKI GWARANCJI
Wyrób objęty jest 12-miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu.
Gwarancja obejmuje przypadki niewłaściwego działania zainstalowanego kompresora spowodowane wadami
technologicznymi urządzenia. Gwarancja nie obejmuje czynności związanych z montażem i demontażem kompresora
oraz awarie powstałe w wyniku zjawisk losowych, takich jak: pożar, wyładowanie elektryczne, zalanie wodą, działanie
czynników chemicznych. Gwarancja nie obejmuje też elementów ulegających normalnemu zużyciu w czasie
eksploatacji (zarysowania, zabrudzenia, wytarcie napisów).
Firma LASER nie ponosi odpowiedzialności za koszty wynikłe z montażu, demontażu, części oraz wysyłki
reklamowanego urządzenia. Firma LASER nie ponosi również odpowiedzialności za wszelkie inne koszty wynikłe ze
zgłoszenia reklamacji spowodowane błędami serwisu.
W sytuacji, gdy Laser regeneruje dostarczony przez Klienta produkt – usługa regeneracji, gwarancją objęte są
wyłącznie te czynności i części które były wykorzystane przy naprawie tego towaru. Usługa regeneracji objęta jest 6
miesięcznym okresem gwarancji
2. WYMAGANIA TECHNICZNE Gwarancji
- Poprawne zalanie kompresora właściwym typem i ilością oleju
- Wymiana osuszacza na fabrycznie nowy przy każdym rozszczelnieniu układu
- Wymiana zaworu rozprężanego lub dyszy dławiącej na nowe
- Wymienić sprzęgło kierunkowe, które jest zainstalowane przy alternatorze (wymaganie dla pojazdów,
w których kompresor klimatyzacji i alternator pracują na jednym pasku).
- Wymiana skraplacza na nowy (w przypadku skraplaczy równoległych)
- Płukanie układu klimatyzacji przeznaczonym do tego specjalnym urządzeniem w przypadku wymiany
zatartego kompresora lub zabrudzenia układu klimatyzacji. Do płukania nie stosować; benzyn, rozpuszczalników,
alkoholi lub innych środków nie przeznaczonymi do płukania układów klimatyzacji samochodowej.
- Instalacji kompresora powinien dokonać specjalistyczny serwis z uprawnieniami do montażu klimatyzacji.
- instalacja i zalanie olejem kompresorów sterowanych elektrozaworem przeprowadzona zgodnie z procedurami
serwisowymi podanymi przez producenta auta. Wymagana jest procedura diagnostyki zadanego i wykonawczego
sygnału sterującego elektrozaworem zmiany pojemności sprężarki.
Nieprzestrzeganie wymogów technicznych jest podstawą nie uznania reklamacji.
3. UTRATA PRAW Z TYTUŁU GWARANCJI
- Zgłoszony kompresor jest niekompletny.
- Dokonano w nim samowolnych napraw i zmian.
- Urządzenie posiada uszkodzenia mechaniczne,
(pęknięta obudowa, uszkodzone uszy mocujące, pogięte koło pasowe, itp.).
- Posiada ślady mechanicznej ingerencji w strukturę urządzenia
- Nie spełnienie wymagań technicznych pkt.2 gwarancji
- Uszkodzenia zabezpieczeń termicznych, napięciowych i ciśnieniowych sprężarki
4. WARUNKI PRZYJĘCIA REKLAMACJI
- Kopia dowodu zakupu
- Karta gwarancyjna
- Właściwie wypełniony formularz reklamacyjny
- Dostarczenie kompresora w opakowaniu które zabezpieczy go właściwie na czas transportu przed
uszkodzeniami i warunkami zewnętrznymi.
- kompresor musi być zabezpieczony przed wyciekiem oleju.

