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Unitatea dvs. HVAC completă pentru autobuze Thermo King este acoperită de Garanție pentru 24 de luni de la data punerii în funcțiune, conform
condițiilor de mai jos. În cazul în care aveți nevoie de întreținere acoperită de garanție pe perioada de valabilitate a garanției, pur și simplu prezentați o
copie a Fișei de evidență pentru întreținere (ce poate fi găsită la sfârșitul acestui manual) la oricare dintre locațiile unităților de service prezentate în lista
unităților service autorizate Thermo King. Vor fi bucuroși să vă ajute în conformitate cu condițiile menționate mai jos.
THERMO KING IRELAND LTD. GARANȚIE LIMITATĂ 24 LUNI*: unități de aer condiționat pentru autobuze cu un singur compartiment și cu mai multe
compartimente
1. Sub rezerva condițiilor menționate în continuare, Thermo King Ireland Limited („Thermo King”) garantează că unitatea sa completă nu prezintă defecte de
material și de fabricație pentru o perioadă de douăzeci și patru (24) de luni de la data punerii în funcțiune sau treizeci (30) luni de la data livrării unității de
către Thermo King, oricare dintre acestea survine mai devreme.
2. O astfel de garanție se extinde numai către proprietarul inițial al unității și este limitată, la discreția Thermo King, la repararea sau înlocuirea cu piese noi sau
re-fabricate, la orice locație autorizată de service Thermo King, a oricăror piese pe care Thermo King le consideră ca fiind defecte în condiții normale de
utilizare și întreținere, în perioada de garanție specificată. Repararea sau înlocuirea va reprezenta remediul exclusiv al cumpărătorilor, iar corectarea
defectelor în maniera descrisă mai sus va constitui îndeplinirea completă a tuturor obligațiilor și răspunderilor Thermo King cu privire la unitatea vândută
prin prezentul contract avute fie contractual, delictual (inclusiv în caz neglijență și/sau răspundere strictă), sau în alt mod.
3. Orice piesă a unei unități care este reparată sau oferită ca piesă de schimb în conformitate cu garanția Thermo King va fi montată fără a impune
cumpărătorului taxe pentru forța de muncă sau piese. Orice piesă care este înlocuită va deveni proprietatea Thermo King. Astfel de lucrări de întreținere
acoperite de garanție trebuie să fie efectuate de o unitate service autorizată Thermo King și nu vor include taxe de deplasare, ore suplimentare, kilometraj,
apeluri telefonice (sau altă corespondență) sau costul transportului și/sau relocarea echipamentelor sau a personalului de întreținere.
4. Garanția Thermo King nu acoperă instalarea, reglajele, piesele slăbite sau daunele. De asemenea, garanția Thermo King nu acoperă articole consumabile
sau de întreținere, cum ar fi, dar fără a se limita la, ulei de motor, lubrifianți, siguranțe, filtre și elemente de filtrare, bujii incandescente, materiale de
curățare, becuri, gaze frigorifice, uscătoare și baterii care nu sunt furnizate de Thermo King
5. Pentru ca garanția să se aplice porțiunilor mecanice și electrice ale unei unități de aer condiționat care utilizează fie un vaporizator al unității de comandă
(cutia frontală), fie un vaporizator din spate, conductele și cablajul de interconectare a unității trebuie instalate de către un dealer sau furnizor de service
autorizat Thermo King.
6. Garanția Thermo King nu se aplică niciunei unități care (i) a fost instalată, întreținută, reparată sau modificată astfel încât, în opinia Thermo King, îi
afectează integritatea, (ii) a fost supusă utilizării necorespunzătoare, manipulării neglijente sau accidentelor sau (iii) a fost utilizată contrar Instrucțiunilor
tipărite ale Thermo King. Thermo King sau orice locație de service autorizată Thermo va avea dreptul să solicite cumpărătorului să furnizeze registrele de
întreținere pentru a demonstra că unitatea a fost întreținută corespunzător.
*PREZENTA GARANȚIE ESTE EXCLUSIVĂ ȘI ÎNLOCUIEȘTE TOATE CELELALTE GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV ORICE GARANȚIE DE COMERCIALIZARE SAU
ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, PRECUM ȘI TOATE GARANȚIILE CARE REZULTĂ DIN PRACTICILE SAU CUTUMELE COMERCIALE, CU EXCEPȚIA DREPTULUI ȘI
ÎMPOTRIVA ÎNCĂLCĂRII BREVETULUI.
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LIMITAREA RĂSPUNDERII: THERMO KING NU VA FI RESPONSABILĂ CONTRACTUAL SAU DELICTUAL (INCLUSIV ÎN CAZ DE NEGLIJENȚĂ SAU RĂSPUNDERE STRICTĂ) SAU
ÎN ALT MOD, PENTRU NICIUN FEL DE ACCIDENTE SAU DAUNE CAUZATE VEHICULELOR, CONȚINUTULUI, ÎNCĂRCĂTURII DE PRODUSE SAU ALTOR BUNURI SAU PENTRU
NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU DE CONSECINȚĂ DE ORICE FEL. INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PIERDEREA SAU ÎNTRERUPEREA
ACTIVITĂȚII, PIERDERILE DE PROFIT ȘI A UTILIZĂRII. COMPENSAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI SUNT EXCLUSIVE, IAR RĂSPUNDEREA CUMULATĂ A THERMO KING NU VA
DEPĂȘI ÎN NICIUN CAZ PREȚUL DE ACHIZIȚIE A UNITĂȚII SAU PARTEA PE CARE SE BAZEAZĂ O ASTFEL DE RĂSPUNDERE.
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