
 
 
 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про гарантійне забезпечення електротехнічної продукції 

виробництва корпорації CHINT 
 
1. Загальні положення 
ТОВ «Чинт Електрикс Україна», далі Підприємство, здійснює гарантійне забезпечення 
електротехнічної продукції виробництва  корпорації CHINT в порядку, встановленому цим 
Положенням. 
Під гарантійним забезпеченням розуміється  вирішення претензій до якості продукція на 
протязі гарантійного терміну. Гарантійний термін на все обладнання корпорації CHINT 
складає 24 місяця. 
Гарантійне забезпечення передбачає: 
- Гарантійний ремонт – усунення виявлених споживачем дефектів виробів; 
- Гарантійна заміна – заміна обладнання в разі неможливості усунення виявлених дефектів 
методом ремонту. 

 
2. Умови гарантійного забезпечення 
Гарантійному забезпеченню підлягає продукція, в якій виявлені дефекти, виникли по вині 
виробника та які не дозволяють використовувати дану продукцію за призначенням або 
якщо ця продукція не відповідає державним стандартам або технічним умовам на неї. 
Гарантійному забезпеченню не підлягає продукція: 
- з механічними пошкодженнями; 
- з ознаками його відкриття і порушення заводських налаштувань; 
- що виробила свій механічний чи комутаційний ресурс; 
- при порушені покупцем умов її експлуатації. 
Примітка: заміна продукції при механічних пошкодженнях виконується по узгодженню 
сторін на протязі 10 днів з моменту отримання обладнання покупцем. 

 
3. Терміни гарантійного забезпечення 
Терміни проведення гарантійного ремонту узгоджуються між сторонами, але не повинні 
перевищувати 14 календарних день з моменту повернення продукції покупцем. Заміна 
продукція відбувається безпосередньо після повернення її покупцем , а при необхідності 
проведення технічного аналізу - не пізніше ніж за 14 календарних днів після повернення 
продукції покупцем. 
При відсутності продукції на складе заміна продукції повинна бути виконано не пізніше 
ніж за 2 місяці з моменту повернення продукції покупцем. 

 
4. Порядок проведення гарантійного забезпечення 
При поверненні продукції на гарантійне обслуговування покупець зобов’язаний надати: 
- рекламаційний лист або акт з вказаними  найменування продукції, причини її 
повернення (основні ознаки несправності продукції і умови, при яких виникла і (або) 
була виявлена несправність), П.І.Б. особи, відповідального за експлуатацію обладнання, 
контактну інформацію; 
- наявність повної комплектації виробу. 
- видаткову накладну на продукцію (або номер видаткової накладної та дату 
відвантаження). Доставка продукції вагою більше 5 кг виконується за рахунок 
Підприємства. 


	ПОЛОЖЕННЯ

