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THERMO KING STANDARD JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK 
A teljes Thermo King járműmotoros tehergépkocsi-egységére 24 hónapos jótállás van a szolgáltatás használatának megkezdésétől számítva, az alábbi 
feltételek függvényében.
Amennyiben a jótállási időszak alatt garanciális szervizelésre vagy javításra van szüksége, egyszerűen mutassa be a(www.emea-user-manuals.thermoking.com/ 
weboldalról letölthető, EMEA használati utasításban található) szerviznyilvántartási lap másolatát a Thermo King szervizkatalógusban található bármelyik 
értékesítési ponton. Kereskedőink örömmel nyújtanak Önnek segítséget az alábbi összefoglaló szerint.

INGERSOLL RAND INTERNATIONAL LTD. („Thermo King”) 24 HÓNAPOS* KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS: Közvetlen hajtású
Megjegyzés: A Thermo King korlátozott jótállás részletes feltételei a Thermo King kereskedőktől szerezhetők be. 

1. A következőkben tárgyalt feltételek függvényében a Thermo King Limited („Thermo King”) garantálja, hogy a teljes berendezés mentes az anyag- és 
kivitelezési hibáktól az üzembe helyezés dátumától számított huszonnégy (24) hónapos perióduson át, vagy harminc (30) hónapon át a berendezés 
Thermo King által történt kiszállításának dátumától számítva, amelyik dátum a korábbi, vagy összesen 3000 üzemórán át (összesített menet közbeni/
elektromos működés), egy 1000 órás korlátozással az elektromos készenléti működést illetően. 

2. A garanciális fedezet tizenkettedik hónapjának vége előtt a berendezést a vásárló költségén kell egy felhatalmazott Thermo King kereskedőnek vagy 
szolgáltatásbiztosítónak bemutatni az ingyenes ellenőrzés érdekében. Az ellenőrzés igazolni fogja, hogy lezajlott a berendezés megfelelő karbantartása 
(lásd a 4. paragrafust) és bármilyen jellegű frissítése vagy szükségesnek ítélt javítása végre lesz hajtva. A második tizenkét hónapos garanciális fedezet 
jóváhagyása a kielégítő ellenőrzéstől függ.

3. Bármely eset álljon is fenn, a Thermo King ezen jótállás alatti egyedüli kötelessége a hibás termékek javítására vagy belátásától függően cseréjére 
korlátozódik.

4. Ezen korlátozott jótállás előírásai nem vonatkoznak az olyan termékekre, amelyeket: (A) nem tervezésüknek, vagy rendeltetésüknek megfelelően 
használtak; (B) a Thermo King előzetes írásos beleegyezése nélkül javítottak vagy módosítottak; (C) nem rendeltetésszerűen, durván, hanyagul használtak, 
vagy baleset ért; (D) nem megfelelően tároltak, szereltek össze, tartottak karban, vagy működtettek; (E) a Thermo King által a kereskedőhöz eljuttatott 
írásos utasításokat megszegve használtak; (F) nem megfelelő hőmérséklet, páratartalom vagy egyéb környezeti feltétel mellett használtak; (G) 
rendeltetésszerűen használtak és ebből adódóan idővel elkoptak, erodáltak és/vagy korrodáltak; vagy (H) amelyek nem mutatnak nem megfelelőséget a 
garanciával, a Thermo King kizárólagos megítélése alapján.

5. Ez a korlátozott jótállás átruházható, ha az ügyfél írásban értesít egy felhatalmazott Thermo King kereskedőt erről, még azt megelőzően, hogy a termék az 
új tulajdonos részére eladásra vagy átszállításra kerülne. Ez a korlátozott jótállás csak az alkatrészekre és az elvégzett munkára vonatkozik. Ez a jótállás 
nem vonatkozik a túlórára és az utazásra, valamint az utazással és járműcserével, vagy járműbérléssel kapcsolatos költségekre.

6. Minden karbantartási, szerviz- és javítási munkálatot egy felhatalmazott Thermo King kereskedőnek kell elvégeznie, kizárólag eredeti Thermo King 
alkatrészek felhasználásával. A kereskedő a garanciális munkálatokat egy felhatalmazott szerelőnek kell elvégeznie a kereskedő műhelyében. A fenti 
követelmények szigorú betartásának elmulasztása érvénytelenné teszi ezt a korlátozott garanciát.
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7. Az itt biztosított korlátozott jótállás emellett nem vonatkozik a fogyó- vagy karbantartási eszközökre, korlátozás nélkül ideértve az olajakat, zsírokat, 
kenőanyagokat, biztosítékokat és az összes nem Thermo King által szolgáltatott alkatrészt. A Thermo King vagy a felhatalmazott Thermo King kereskedő 
által elvégzett javítási munkálatok egyike sem haladhatja meg a korlátozott jótállás időtartamát.

8. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik az ebben a kézikönyvben ajánlott üzemeltetési gyakorlatok, valamint szerviz- és karbantartási műveletek be nem 
tartása miatt kialakuló hibákra.

MEGJEGYZÉS: ha a hajtáskészlet sérülést okoz a kompresszor-utánfutónak, a kompresszor hibájára nem vonatkozik a jótállás.

9. Ez a korlátozott jótállás érvénytelen, ha a tulajdonos és/vagy a kezelő nem tartja szigorúan be a Thermo King által ajánlott megelőzési karbantartási 
ütemtervet. 

10. A Thermo King fenntartja a jogot, hogy minden követelést felülvizsgáljon, és amennyiben érvénytelennek találja azt, visszaterhelje a kiutalt összeget.
11. Ez a korlátozott jótállás nem vonatkozik a különleges vagy speciálisan gyártott termékekre és/vagy olyan termékekre, amelyek gyártása meghaladta 

a standard termékspecifikációkat. Ez a korlátozott jótállás kizárólag azokra a termékekre vonatkozik, amelyeket a standard termékspecifikációk szerint 
gyártottak le.

EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAGOS, ÉS KIVÁLT MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE AZ 
ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST ÉS AZ ÖSSZES KERESKEDÉSI ÉRTÉKESÍTÉSBŐL VAGY 
RENDELÉSBŐL VAGY HASZNÁLATBÓL EREDŐ ESEMÉNYEKÉRT TÖRTÉNŐ JÓTÁLLÁST, KIVÉVE A CÍMET ÉS A SZABADALOMBITORLÁS ESETÉT.
A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA: A THERMO KING SEMMILYEN MÓDON NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SZERZŐDÉSESEN VAGY SZERZŐDÉSEN KÍVÜL (BELEÉRTVE A GONDATLAN-
SÁGOT VAGY A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁNAK TILALMÁT) VAGY EGYÉB MÓDON SEMMILYEN SÉRÜLÉSÉRT VAGY JÁRMŰVEKBEN, TARTALMAKBAN, RAKOMÁNYBAN 
VAGY EGYÉB TULAJDONBAN KELETKEZETT VAGY EGYÉB KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, KÖZVETLEN VAGY KÖZVETETT KÁRÉRT. KORLÁTOZÁS NÉLKÜL IDEÉRTENDŐ AZ 
ELVESZETT VAGY MEGSZAKADT ÜZLETI TEVÉKENYSÉG, ELVESZETT PROFIT, VAGY ELVESZETT HASZNÁLAT IS. A VÁSÁRLÓ JOGORVOSLATA EZENNEL KIZÁRÓLAGOS ÉS A 
THERMO KING TELJES HALMOZOTT FELELŐSSÉGE SEMMI ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A JÓTÁLLÁSI IGÉNYT KIVÁLTÓ TERMÉK VAGY ALKATRÉSZ VÉTELÁRÁT.

MEGJEGYZÉS: A jótállási feltételek és időtartamok módosításának jogát fenntartjuk. Az Ön berendezésére vonatkozó konkrét jótállást 
a Thermo King kereskedővel ellenőriztetheti. 


