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LIBRI I SERVISIT

Data

Servisimi i Würth Master veglave

GARANCIONI BAZIK

Dhënësi i garancionit:

Servis i autorizuar i
Würth veglave është:

Würth Kosova Sh.p.k.
Magj. Prishtinë-Ferizaj km.7 Llapnasellë pn.
10500 Graçanicë, Kosovë
+38138 541 308
+38138 541 309
info@wurth-kosova.com

Würth Kosova Sh.p.k.

GARANCIONI I VAZHDUAR VITI - II

Emri i veglës: ______________________________________
Tipi:

VITE

GARANCION

______________________________________

Numri serik: ______________________________________

GARANCIONI I VAZHDUAR VITI - III

Nr. Art.:

______________________________________

Vula

Data e shitjes /
Nr. Fatures

Nënshkrimi i personit
të autorizuar

Garancioni për

Garancioni për

vegla

vegla

KUSHTET PËR GARANCION TË VEGLAVE
Të gjitha veglat dhe bateritë Wurth MASTER, testohen me kujdes dhe i nënshtrohen kontrolleve më
rigoroze të sistemit të sigurimit dhe kualitetit të prodhimit.
Për të gjitha veglat: elektrike, pneumatike dhe bateritë Wurth, japim garancion sipas kushteve në vijim:

GARANCIONI BAZIK
1. Garancioni bazik vlenë 12 (dymbëdhjetë) muaj nga data e blerjes e cila është cekur në listën e
garanconit dhe faturën origjinale të blerjes së veglës.
2. Garancioni vlenë vetëm nëse vegla i është dorëzuar servisit të autorizuar në Wurth-Kosova sh.p.k. për
shkak të defekteve, mungesave dhe largimit të tyre.
3. Me garancion janë të mbuluara të gjitha defektet, mungesat në vegla të cilat janë si pasojë e
gabimeve në materiale nga të cilat vegla është prodhuar apo gabimeve gjatë procesit të prodhimit.
4. Garancioni për bateri, te veglat MASTER me bateri, vlenë 6 (gjashtë) muaj nga data e blerjes së
veglave të cilat janë të cekura në listën e garanciont me kusht që bateritë të jenë të shitura komplet me
vegël, specifikuar me garancion dhe faturë origjinale mbi blerjen ne veglës-makinës. Bateritë duhet të
jenë të drejtë formuara. Kushtet e tjera të garancionit për veglat me bateri MASTER janë të njejta
sikurse për vegla elektrike MASTER.

GARANCIONI I VAZHDUAR PËR VITIN E DYTË DHE TË TRETË:
Për të gjitha veglat Würth MASTER elektrike, pneumatike dhe me bateri japim garancionin e vazhduar nën kushtet
vijuese:
Viti i dytë i garancionit i lejohet blerësit nëse, në periudhën prej 4 javëve para skadimit të garancionit,
veglën e sjellni në servis për kontrollë dhe për tí ndërruar të gjitha pjesët e amortizuara, ku blerësi do ti bartë 50% të
shpenzimeve të riparimit. Me këtë mundësohet garancioni edhe për 12 muajt e ardhshëm nën kushtet siq janë për vitin e
parë të garancionit bazik.
Viti i tretë i garancionit i lejohet blerësit nëse, në periudhën prej 4 javëve para skadimit të garancionit të vazhduar për
vitin e dytë, veglën e sjellni në servis për kontrollë dhe për tí ndërruar të gjitha pjesët e amortizuara, ku blerësi do ti bartë
50% të shpenzimeve të riparimit. Me këtë mundësohet garancioni edhe për 12 muajt e ardhshëm nën kushtet siq janë
për vitin e dytë të garancionit bazik.
Blerësi është i obliguar që me rastin e dërgimit të veglës në kontrollë-servis, të sjellë edhe listën e garancionit dhe faturën
e blerjes së veglës.
Nga afati i garancionit janë të përjashtuar të gjitha mungesat vizuale në vegël të cilat nuk kanë ndikim në funksionimin e
rregulltë në punë të veglës.
Në rast se janë të plotësuara kushtet e lartëcekura, gjatë kohës së garancionit gjegjësisht garancionit të vazhduar,
Würth Kosova sh.p.k. mbulon shpenzimet e servisimit të veglës, sipas kushteve të garancionit bazik dhe atij të vazhduar.
Kur vegla i dorëzohet personit të autorizuar të Würth-Kosova Sh.p.k., atëherë edhe Würth Kosova mbanë

Garancioni bazik nuk vlen në rastet vijuese:
1. Në rast se blerësi së bashku me veglën nuk e sjellë edhe listën garantuese dhe faturën origjinale.
2. Në rast se vegla gjatë kohës së garancionit hapet nga servisi i pa-autorizuar, apo nga personat e
tretë, garancioni automatikisht ndërprehet dhe nuk vazhdon, ndërsa të gjitha shpenzimet e servisimit
dhe dorëzimit i bartë blerësi.
3. Te prishjet të cilat janë krijuar gjatë kohës së garancionit si shkak i amortizimit të veglës dhe
mbingarkesës së veglës (psh. tkurrjes së kokës, brushave, kushinetave, kyçjes së kabllos, rotor lamelës
etj.), përdorimit jo-adekuat të veglave, modifikimit të veglave, përdorimit të pajisjeve dhe pjesëve
rezervë të cilat nuk janë origjinale apo prishjeve të cilat janë krijuar si shkak i efekteve të fuqisë së
tepruar, atëherë të gjitha shpenzimet e servisimit i bartë blerësi.
Për të gjitha pjesët dhe kualitetin e kryer të servisimit në veglat të cilat janë bërë në servisin e autorizuar
por jashtë kohës së garancionit, Würth Kosova Sh.p.k. jep garancion prej 6 (gjashtë) muaj.
Për shërbimet e kryera të cilat janë jashtë garancionit, nuk do të thotë se vazhdohet koha e garancionit të
cekur në listën garantuese.
Përveq të drejtave të eliminimit të defekteve, mungesave në vegël, të cilat janë definuar me këtë listë
garantuese, nga ana jonë nuk japim të drejta tjera garantuese.

FALEMNDERIT PËR MIRËBESIM

