Általános garanciális feltételek
A BioETUN benzin/E85 átalakító elektronikára
teljes körû élettartam garanciát adunk.
Meghibásodás esetén a garanciajegyen szereplô
terméket nem javítjuk, hanem az eredetivel
megegyezô, illetve az eredetitôl korszerûbb
készülékre cseréljük.
A készülék ki- és beszerelésérôl a vevônek kell
gondoskodnia. Garanciális cserére terméket
csak eredeti kiegészítô tartozékaival, azok
hiánytalan megléte esetén (csatlakozók, kábelek,
kapcsoló stb.) veszünk át. Garanciális cserére csak
abban az esetben áll módunkban átvenni, ha a készülék háza, az
azonosító címke és az elektronikát bevonó lakk sérülésmentes. Kérjük,
hogy a garanciajegyet gondosan ôrizze meg, a garancia érvényességének
feltétele az eredeti garanciajegy.
Az élettartam garancia csak a VÁSÁRLÓI ADATLAP-on megadott jármûre
terjed ki! Amennyiben a készüléket átszerelik, úgy a garancia a vásárlástól
számított 10 év.
Garanciavesztés okai:
• A terméken törés, repedés, égés vagy egyéb látható fizikai sérülés van,
• Helytelen tárolás, elemi kár okozta meghibásodás. (pl.: villám,
túláram),
• Nem megfelelô elektronikus védelemmel ellátott készülék azonos
tápellátási rendszerre való kötése. (pl.: utólagosan beépített - HID xenon világítás),
• Nem rendeltetésszerû használat. Nem rendeltetésszerû használatnak
minôsül a termék gyári beállításait meghaladó teljesítményen történô
használat, a termék specifikációjában megadott paramétereket
meghaladó mechanikai és elektromos terhelés, illetve egyéb, nem
rendeltetési célú felhasználás.
• Amennyiben a terméken végzett javítási és szerelési munkálatokat
nem az azokat elvégezni jogosult, a megfelelô jogosítványokkal,
szakképzettséggel rendelkezô személy, hanem egyéb megfelelô
jogosítványokkal, szakképzettséggel nem rendelkezô személy,
például a vásárló végzi, és a hiba ennek következtében keletkezett a
terméken.

					VÁSÁRLÓI ADATLAP
Nem garanciális ok:
• Szakszerûtlen szerelés, kábelezés,
• Szoftver probléma (operációs rendszer nem támogatja, nem
kompatibilis),
• Más meghajtó program, BIOS és szoftverfrissítés,
• Nem vállalunk garanciát az adott termék szállítása vagy üzemeltetése
közben külsô események hatására bekövetkezô meghibásodásaira.

Kérjük, hogy a „vásárlói adatlap” oldalt vágják le a garancia szelvényrôl, és azt
az adatok kitöltése után aláírva, a forgalmazó címére eljuttatni szíveskedjenek.
A garancia csak az adatok beérkezése után érvényes.
Üzembehelyezô mûhely (szakember) neve, címe és telefonszáma:

A Vevô jogait és kötelezettségeit, valamint a gyártókat terhelô
kötelezettségeket a 117/1991. (IX. 10.) Korm. Rendelet tartalmazza.
A BioETUN készülékkel átalakított jármû

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokat szigorúan
bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át. A kért információkra
kizárólag a garanciális azonosítás céljából van szükségünk.
A gyártó:
E85 TUNING Kft.
2051 Biatorbágy, Hold u. 6043.
Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-137124
Adószám: 22663485-2-13
Nemzetközi adószám: HU22663485
Bankszámlaszám: 10700574-22556901-51100005

•

típusa:

•

évjárata:

•

hengereinek száma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

•

befecskendezési mód:

•

lökettérfogata:

•

rendszáma:

•

kilométer állása:

hengerenkénti, központi

Tulajdonos

Termék neve: BioETUN benzin/E85 átalakító elektronika
Származási ország: Magyarország
BioETUN készülék gyártási száma:
Az átalakított jármû rendszáma
(azonosító száma):

•

neve:

•

postacíme:

•

telefonszáma:

•

e-mail címe:

Beépített elektronika sorszáma:

Vásárlás vagy üzembe helyezés
idôpontja:

Aláírásommal elismerem, hogy átvettem a BioETUN átalakító elektronikát és a
hozzátartozó használati utasítást. Tisztában vagyok az E85 üzemanyag tulajdonságaival,
a jogszabályokkal, elolvastam a garanciális feltételeket és tudomásom van róla, hogy a
gyártó által javasolt üzemanyagtól való eltérés kizárólag saját felelôsségemre történhet.
Az E85 üzemanyag használata garanciális autók esetében garanciavesztést eredményezhet,
abban az esetben is, ha nem az üzemanyag-rendszert érinti a meghibásodás.

A forgalmazó aláírása, bélyegzôje:

&

Dátum:
					Tulajdonos aláírása

