Інструкція для продавця по заповненню гарантійного талону на водонагрівачі BOSCH

Поле 5
Поле 6
Поле 1
Поле 2
Поле 3
Поле 4

Tronic 2000 T TR2000T 15 B
7 7 3 6 5 0 4 7 4 6
8 3 7 0

0 7 7
0 0 0 0 2 0
15. 01. 2021

Фото 1. Гарантійний талон

Поле 1. (Тип пристрою) – вказуємо назву виробу. Можна знайти на наклейках на упаковці
(Фото 2), і на самому виробі (Фото 3)
Поле 2. (Артикульний номер). Складається з 10 цифр. (На фото позначений червоним
кольором)
Поле 3. (Серійний номер). Складається з 13 цифр. (На фото позначений блакитним
кольором). Містить в собі інформацію, про місце знаходження заводу виробника, та дату
виготовлення.
Поле 4. (Дата продажу). Дата продажу вказується в момент відвантаження виробу з точки
продажу.
Поле 5. (Печатка або штамп та підпис продавця). Продавець ставить підпис в момент
видачі виробу покупцеві. Печатку або штамп потрібно ставити в момент видачі товару, або
після відвантаження. Вона має бути на всіх сторінках, де є поле «Печатка продавця».
Поле 6. (Підпис користувача). Покупець ставить свій підпис, після отримання інформації
про комплектацію виробу, а також ознайомлення з гарантійними умовами на обладнання.
УВАГА! Даний гарантійний талон є єдиним дійсни
им документом для
оформлення гарантії на електричні водонагрівачі (бойлери) та проточні електричні
водонагрівачі!!! Бланки формату А4, що можуть йти в комплекті, не призначені для
заповнення та видачі на території України
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Фото 2. Наклейка на упаковці
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Фото 3. Наклейка на виробі

Для газових та електричних котлів, а також газових
проточних водонагрівачів, використовується інший вид
гарантійного талону, на лицьовій стороні якого відсутня
піктограма обладнання, а в Полі 1 (Тип пристрою), не зазначено
виду обладнання.
Для побутових кондиціонерів передбачено окремий
талон, який має зображення внутрішнього блоку кондиціонеру
на лицьовій стороні, а також анотацію «побутовий
кондиціонер» в полі (Тип пристрою)

