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T-SERİSİ
T-SERİSİ
Thermo King T-Seriniz, hizmete girdiği tarihten itibaren, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde 24 ay süreyle Garanti kapsamındadır. Garanti süresi içinde 
garanti hizmetine ihtiyaç duymanız halinde, yalnızca size ait Servis Kaydı Belgesi'nin (bu Kılavuzun arkasında yer almaktadır) kopyasını Thermo King Servis 
Dizini'nde gösterilen bayilerden birine ibraz edin. Size aşağıda belirtilen koşullara uygun şekilde yardımcı olmaktan memnun olacaklardır

INGERSOLL RAND International Ltd. 24 AY* SINIRLI GARANTİ : T-Serisi
1. Bu belgede belirtilen koşullara tabi olarak INGERSOLL RAND International Ltd. (“Thermo King”), hizmete girdiği tarihten itibaren yirmi dört (24) 
ay süreyle ya da ünitenin Thermo King tarafından gönderildiği tarihten itibaren otuz (30) ay süreyle (hangisi önce geliyorsa), malzeme ve işçilik 
bakımından kusursuz olacağını garanti eder.
– Kavramalar, maksimum 24 ay ya da 4000 dizel çalışma saati (hangisi önce gerçekleşirse), garanti kapsamındadır.
– Kayışlar maksimum 24 ay ya da 4000 dizel ve elektrikli çalışma saati (hangisi önce gerçekleşirse), garanti kapsamındadır.
– T-5xxR'de - Motor yağı maksimum 12 ay ya da 1000 dizel çalışma saati (hangisi önce gerçekleşirse), garanti kapsamındadır.
2. Söz konusu garanti yalnızca ünitenin ilk sahibini kapsamaktadır ve Thermo King'in takdir yetkisiyle, belirtilen garanti süresi içinde Thermo King 
tarafından normal kullanım ya da servis hizmeti sırasında kusurlu olduğu tespit edilen tüm parçaların, yetkili bir Thermo King servisinde, onarılması 
ya da yeni veya yenileştirilmiş parçalarla değiştirilmesi ile sınırlıdır. Onarım ya da değiştirme, üniteyi satın alanın başvurabileceği yegane yollardır ve 
yukarıdaki şekilde kusurların düzeltilmesi, Thermo King'in sözleşmeye, tazminata (ihmal ve/veya kusursuz sorumluluk dahil) dayalı ya da başka 
şekildeki tüm sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirdiği anlamına gelecektir.
3. Üniteyi satın alandan, Thermo King Garantisi kapsamında ünitenin onarılan ya da değiştirilen parçalarının montajı için işçilik ya da parça ücreti alınmaz. 
Değiştirilen parçalar Thermo King'in mülkiyetine geçer. Söz konusu garanti hizmetleri yetkili Thermo King servisi tarafından gerçekleştirilmelidir ve 
yerinde servis ücretlerini, fazla mesai, kilometre harcırahı, telefon görüşmeleri ya da telgraflar yahut ulaşım ve/veya ekipman ya da servis personelinin 
nakliye ücretlerini içermez.
4. Thermo King garantisi gevşek veya hasar görmüş parçaların montajını ve ayarlamalarını kapsamaz. Thermo King garantisi ayrıca, motor yağı, yağlar, 
sigortalar, filtreler ve filtre parçaları, akkor bujiler, temizlik malzemeleri, elektrik lambaları, soğutucu gazlar, kurutucular ve verilen Thermo King üretimi 
olmayan piller gibi tüketim ya da bakım malzemelerini kapsamaz. 
5. Garantinin, uzak evaporatörler kullanan bir soğutma sisteminin mekanik ve elektrikli kısımlarında geçerli olması için, ünitenin bağlantı boruları ve 
kablolarının, yetkili bir Thermo King bayisi ya da Servis Sağlayıcısı tarafından monte edilmiş olması gerekir.
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T-SERİSİ
6. Thermo King garantisi (i) Thermo King tarafından, bütünlüğü etkileyecek şekilde monte edildiğine, bakım yapıldığına ya da değiştirildiğine 
hükmedilen, (ii) yanlış kullanılan, dikkatsiz şekilde taşınan ya da kazaya uğrayan veya (iii) Thermo King'in yazılı Talimatları'na aykırı olarak 
çalıştırılan üniteler için geçerli değildir. Thermo King ya da herhangi bir yetkili Thermo King Servisi, ünitenin bakımının uygun şekilde yapılmış 
olduğunu gösteren bakım kayıtlarını üniteyi satın alandan isteme hakkına sahiptir.

BU GARANTİ MÜNHASIRDIR VE SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ TÜM GARANTİLER VE 
MÜLKİYET VE PATENT HAKKI İHLALİ İLE İLGİLİ OLANLAR DIŞINDA, ALIŞVERİŞ YA DA TİCARİ GÜMRÜK VEYA KULLANIMLA 
ORTAYA ÇIKAN TÜM GARANTİLER DAHİL, AÇIK YA DA ZIMNİ DİĞER TÜM GARANTİLERİN YERİNE GEÇER.
SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI: THERMO KING, ARAÇLAR, İÇERİKLER, ÜRÜN KARGOSU YA DA DİĞER MÜLKİYET 
ÜZERİNDE MEYDANA GELEN YARALANMA YA DA HASARDAN VEYA HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI YA DA SONUCA 
BAĞLI HASARDAN SÖZLEŞMEYE YA DA TAZMİNATA (İHMAL VE KUSURSUZ SORUMLULUK DAHİL) DAYALI YA DA BAŞKA 
ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ. İŞİN KAYBI YA DA KESİNTİYE UĞRAMASI, KAYIP KARLAR VE KULLANIM KAYBI DAHİL 
ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR. SATIN ALANIN BU BELGEDEKİ ÇÖZÜMLERİ MÜNHASIRDIR VE THERMO KING'IN TÜM 
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇ BİR DURUMDA, SÖZ KONUSU YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURAN, ÜNİTENİN VEYA PARÇANIN SATIN 
ALINDIĞI ÜCRETİ GEÇMEZ.



UT-SERİSİ
UT-SERİSİ
Thermo King UT-Seriniz, hizmete girdiği tarihten itibaren, aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde 24 ay süreyle Garanti kapsamındadır. Garanti süresi içinde 
garanti hizmetine ihtiyaç duymanız halinde, yalnızca size ait Servis Kaydı Belgesi'nin (bu Kılavuzun arkasında yer almaktadır) kopyasını Thermo King Servis 
Dizini'nde gösterilen bayilerden birine ibraz edin. Size aşağıda belirtilen koşullara uygun şekilde yardımcı olmaktan memnun olacaklardır

INGERSOLL RAND International Ltd. 24 AY* SINIRLI GARANTİ: UT-Serisi
1. Bu belgede belirtilen koşullara tabi olarak INGERSOLL RAND International Ltd. (“Thermo King”), hizmete girdiği tarihten itibaren yirmi dört (24) 
ay süreyle ya da ünitenin Thermo King tarafından gönderildiği tarihten itibaren otuz (30) ay süreyle (hangisi önce geliyorsa), malzeme ve işçilik 
bakımından kusursuz olacağını garanti eder.
– Kavramalar, maksimum 24 ay ya da 4000 dizel çalışma saati (hangisi önce gerçekleşirse), garanti kapsamındadır.
– Kayışlar maksimum 24 ay ya da 4000 dizel ve elektrikli çalışma saati (hangisi önce gerçekleşirse), garanti kapsamındadır.
2. Bu garanti yalnızca ünitenin sahibi için geçerlidir ve belirtilen garanti süresi içinde normal kullanım ve servis şartları altında arızalandığı Thermo King 
tarafından belirlenen parçaların herhangi bir yetkili Thermo King servisinde yeni veya revizyonlu parçalar ile değiştirilmesi için Thermo King'in takdiri ile 
sınırlıdır. Sözleşmeye dayansın ya da dayanmasın, bir haksız fiil durumunda (ihmal ve/veya yükümlülük gereği dahil), ya da başka türlü, onarım ve parça 
değişimi alıcının münhasır hakkıdır ve yukarıdaki anlamda hataların düzeltilmesi, satılan ünite itibarıyla Thermo King'in zorunluluk ve yükümlülüklerini 
tamamen yerine getirmesini gerektirir.
3. Üniteyi satın alandan, Thermo King Garantisi kapsamında ünitenin onarılan ya da değiştirilen parçalarının montajı için işçilik ya da parça ücreti 
alınmaz. Değiştirilen parçalar Thermo King'in mülkiyetine geçer. Garanti kapsamındaki bu tür hizmetler bir yetkili Thermo King servisi tarafından 
yerine getirilmelidir. Bu hizmetlere dışarıyı arama ücreti, fazla mesai, telefon veya telgraf, veya nakliye masrafı ve/veya ekipman veya personelin yer 
değiştirmesi dahil değildir. 
4. Thermo King garantisi gevşek veya hasar görmüş parçaların montajını ve ayarlamalarını kapsamaz. Thermo King garantisi ayrıca şu sarf malzemesi 
ve bakım kalemleri ile birlikte, ayrıca bunlarla sınırlı olmamak üzere motor yağı, yağlayıcılar, sigortalar, filtre ve filtre elemanları, kızdırma bujileri, 
temizleme malzemeleri, aydınlatma ampulleri, soğutucu gazlar, kurutucular ve Thermo King tarafından verilmeyen pilleri kapamaz. 
5. Garantinin, uzak evaporatörler kullanan bir soğutma sisteminin mekanik ve elektrikli kısımlarında geçerli olması için, ünitenin bağlantı boruları ve 
kablolarının, yetkili bir Thermo King bayisi ya da Servis Sağlayıcısı tarafından monte edilmiş olması gerekir.
6. Thermo King garantisi (i) Thermo King tarafından, bütünlüğü etkileyecek şekilde monte edildiğine, bakım yapıldığına ya da değiştirildiğine 
hükmedilen, (ii) yanlış kullanılan, dikkatsiz şekilde taşınan ya da kazaya uğrayan veya (iii) Thermo King'in yazılı Talimatları'na aykırı olarak 
çalıştırılan üniteler için geçerli değildir. Thermo King ya da herhangi bir yetkili Thermo King Servisi, ünitenin bakımının uygun şekilde yapılmış 
olduğunu gösteren bakım kayıtlarını üniteyi satın alandan isteme hakkına sahiptir.
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UT-SERİSİ
BU GARANTİ MÜNHASIRDIR VE SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUKLA İLGİLİ TÜM GARANTİLER VE 
MÜLKİYET VE PATENT HAKKI İHLALİ İLE İLGİLİ OLANLAR DIŞINDA, ALIŞVERİŞ YA DA TİCARİ GÜMRÜK VEYA KULLANIMLA 
ORTAYA ÇIKAN TÜM GARANTİLER DAHİL, AÇIK YA DA ZIMNİ DİĞER TÜM GARANTİLERİN YERİNE GEÇER.
SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI: THERMO KING, ARAÇLAR, İÇERİKLER, ÜRÜN KARGOSU YA DA DİĞER MÜLKİYET 
ÜZERİNDE MEYDANA GELEN YARALANMA YA DA HASARDAN VEYA HERHANGİ BİR ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI YA DA SONUCA 
BAĞLI HASARDAN SÖZLEŞMEYE YA DA TAZMİNATA (İHMAL VE KUSURSUZ SORUMLULUK DAHİL) DAYALI YA DA BAŞKA 
ŞEKİLDE SORUMLU TUTULAMAZ. İŞİN KAYBI YA DA KESİNTİYE UĞRAMASI, KAYIP KARLAR VE KULLANIM KAYBI DAHİL 
ANCAK BUNLARLA SINIRLI DEĞİLDİR. SATIN ALANIN BU BELGEDEKİ ÇÖZÜMLERİ MÜNHASIRDIR VE THERMO KING'IN TÜM 
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜĞÜ HİÇ BİR DURUMDA, SÖZ KONUSU YÜKÜMLÜLÜĞÜ DOĞURAN, ÜNİTENİN VEYA PARÇANIN SATIN 
ALINDIĞI ÜCRETİ GEÇMEZ.


