
Saunier Duval  
Kiterjesztett Garancia
2+3 év biztonság



Köszönjünk, hogy a Saunier Duval 
termékét választotta.
Kiterjesztett Garancia szolgáltatás

A Saunier Duval kiemelt figyelmet fordít arra, 
hogy készülékei hosszú évekig szolgálják az 
Ön és családja kényelmét, ezért a 2017.10.01 
után üzembe helyezett, 38 kW alatti 
névleges fűtőteljesítményű Saunier Duval 
fali kondenzációs készülékre teljes körű 
Kiterjesztett Garanciát kínálunk.*

A szolgáltatás lényege

A Saunier Duval Kiterjesztett Garanciájának 
megvásárlásával a kötelező gyártói 
garanciális időszak lejárta után sem 
kell izgulnia otthona fűtés- és melegvíz-
ellátásáért, mivel a garancia megvédi Önt 
az esetlegesen előforduló, előre nem látható 
műszaki meghibásodások költségeitől.

A Kiterjesztett Garancia előnyei 

• A rendeltetésszerű használat mellett
előforduló bármilyen műszaki
meghibásodásból adódó alkatrész- 
és szervizköltségek nem Önt terhelik.

• Kizárólag eredeti Saunier Duval
alkatrészeket használunk.

• Gyakorlott, tapasztalt és szakképzett
szerviztecnikusok gondoskodnak
készüléke biztonságos működéséről.

• Közvetlen kapcsolattartás
a Márkaképviselettel.

• Készüléke karbantartását és javítását
rendszerünkben nyilvántartjuk.

*A Kiterjesztett Garanciát a Vaillant Saunier Duval Kft., a Saunier Duval Márkaképviselete biztosítja. A Kiterjesztett Garancia kizárólag 
Magyarország területén üzembe helyezett kondenzációs készülékekre vonatkozik, kivétel a Themis Condens készülék. A Kiterjesztett 
Garancia érvényességének feltétele: az éves karbantartások elvégzése és az éves karbantartási díjak megfizetése. 
Érvényes: 2017. október 1-től. A szolgáltatás ára 2018. december 31-ig vagy visszavonásig érvényes. Ez a kiadvány nem minősül 
ajánlattételnek. Megrendelés vagy igény esetén kérjük tájékozódjanak képviseletünknél a Kiterjesztett Garancia díjáról és további 
feltételeiről. A tájékoztatás nem teljes körű! További részletes információkról, a szerződés feltételeiről, aktuális díjakról, a 
szerződött szervizpartnerek lisjátáról és a karbantartás részleteire vonatkozó információkról a www.saunierduval.hu weboldalon 
értesülhet. A szolgáltatás ára a Prémium Karbantartási Szerződésben kerül rögzítésre, és a megnövelt garanciaidő lejártáig a karbantartási díj 
évente fizetendő! Az éves karbantartási díj be nem fizetése esetén a Kiterjesztett Garancia érvényét veszti, a regisztráció során befizetett 
Kiterjesztett Garancia egyszeri díjának visszatérítésére nincs lehetőség.

A Kiterjesztett Garancia aktiválásához szükséges feltételek:

 1   Készülékét a Saunier Duval szerződött 
szervizpartnere üzemelte be.

 2   Igényét a Kiterjesztett Garanciára 
a beüzemelést követő 1 éven belül 
regisztrálta/aktiválta.

 3   Rendezte a Kiterjesztett Garancia 
egyszeri díját, bruttó 25 400 Ft-ot.

 4   Megkötötte a prémium karbantartási 
szerződést.

NE FELEJTSE EL A 2+3 ÉV KITERJESZTETT GARANCIÁT REGISZTRÁLNI 

A GÁZKAZÁN BEÜZEMELÉSÉT KÖVETŐ 1 ÉVEN BELÜL!



Kiterjesztett Garancia – regisztrációs lap

  A Kiterjesztett Garancia díjának kifizetéséhez, valamint a szerződéskötés elkészítéséhez 
szükséges adatokat kérjük olvashatóan (kék vagy fekete tollal), nyomtatott nagybetűvel 
kitölteni.

Szerződő adatai

Név Telefon

Cím

Postázási cím

E-mail cím

Adószám (cég esetén)

Kapcsolattartó adatai

Név Telefon

E-mail cím

Telepítési adatok

Telepítési cím

Beüzemelő szervizpartner adatai

Szervizpartner (cég)neve

Szerelő neve

Készülékadatok

Típus

Gyártási szám

Folytatás a hátlapon



Saunier Duval Márkaképviselet
www.saunierduval.hu www.facebook.com/saunierduval.hu

A Kiterjesztett Garancia 
regisztrációja gyors és egyszerű

   Regisztráljon a www.saunierduval.hu 
weboldalon a Garanciaregisztráció fülre 
kattintva, vagy 

  Küldje vissza az olvashatóan kitöltött 
regisztrációs lapot postai úton, 
borítékban a Vaillant Sauier Duval Kft. 
székhelyére:   

Vaillant Saunier Duval Kft.,  
1097 Budapest, Gubacsi út 6/B.              
A épület, II.emelet 

A borítékra írja rá:  
Kiterjesztett Garancia 2+3 év

  Bővebb információ: 
+36 1 464 7802

Nyilatkozatok

 A Kiterjesztett Garanciára vonatkozó 
információkat elolvastam és 
megértettem.

 Szeretném megkötni a Vaillant Saunier 
Duval Kft.-vel a prémium karbantartási 
szerződést. Kérem, hogy a Kiterjesztett 
Garancia egyszeri díjáról készült 
számlát küldjék el részemre a megadott 
postacímre. Továbbá elfogadom, 
hogy a Vaillant Saunier Duval Kft. 
a Kiterjesztett Garancia összegének 
beérkezése/kifizetése után postázza ki 
részemre a prémium karbantartási 
szerződést.

Éves díjfizetési mód 
Csekk Átutalás

 Kérem, küldjenek a részemre 
karbantartási ajánlatot!

 Honnan értesült a Kiterjesztett 
Garanciáról?

internetről
 a Vaillant Saunier Duval Kft. által 
küldött tájékoztatóból
beüzemelő szervizpartnertől
egyéb

 Aláírás

Dátum (év/hó/nap)




