INTER-THERMO KFT.
Hűtő Klíma Szaküzlet
9028. Győr Fehérvári út 80.
Tel.:+36/96-411-667
Fax: +36/96-411-667

Jótállási Levél
Csak kitöltött Üzembe helyezési Lappal együtt érvényes!
Típus:

Gyártási szám(ok):

Számlaszám:

Eladás kelte:

Fenti típusú és gyártási számú készülékre az eladás napjától számított 12 havi jótállást vállalunk, mely szerint az
ez idő alatt rendeltetésszerű használat ellenére előforduló meghibásodás esetén a kompresszort vagy az aggregát egyéb
hibás részét az eladás helyén megjavítjuk ill. kicseréljük.

A jótállás feltételei:
1.

2.
3.
4.

A készüléket szakképzett(*) hűtőgépszerelő helyezi üzembe. Üzembe helyezéskor kiállításra kerül a jótállási
levél vonatkozó része, valamint a hátoldalán található „HŰTŐKOMPRESSZOR ÉS AGGREGÁT ÜZEMBE
HELYEZÉSI LAP” Ezeket együtt kell az üzemeltetés helyén ellenőrizni.
Az üzembe helyezéskor kitöltött JÓTÁLLÁSI LEVÉL és az ÜZEMBE HELYEZÉSI LAP másolatát 8 napon
belül visszajuttatják (faxon, levélben vagy kézben) az INTER-THERMO KFT-hez.
Az üzembe helyezett hűtőberendezésre megkötött érvényes karbantartási szerződés hűtőgép-szakszervízzel
vagy hűtőgépszerelő vállalkozóval. A karbantartás költsége nem tartozik a jótállás körébe.
Meghibásodást – még a hűtőrendszer szétszerelése előtt – telefonon bejelentik az Inter-Thermo kft.-nek.
Lehetővé téve az esetleges helyszíni vizsgálatot (nagy értékű berendezés esetén a gyártómű bevonásával).
A javítást (pld. Kompresszorcserét) csak ez után szabad megkezdeni a szakképzett hűtőgépszerelőnek.

A jótállás érvényét veszti ha a készülék szakszerűtlenül, vagy rendszertechnikailag hibásan lett telepítve, üzembe
helyezve illetve üzemeltetve, pld.:
ha nem az előírt hűtőközeggel ill. olajjal üzemeltetik,
ha nem tartották be a hűtéstechnikai szereléseknél megkívánt tisztasági, szárítottsági követelményeket,
ha nincs biztosítva az olaj visszavezetés a kompresszorba,
ha nincs szívóoldali-, nyomóoldali-, és túl áram védelem, ill. rosszul van beszabályozva,
ha az alkalmazási tartomány határán túl, vagy a gyártó által előírt szellőztetés nélkül üzemeltetik,
ha hibás villamos bekötés vagy vezérlés ill. karterfűtés hiánya miatt hibásodik meg stb.
Kétes esetben, az Inter-Thermo Kft. megkisérli közös megegyezéssel (pld. Részleges költségtérítés felajánlásával) a
jótállási igény rendezését. Amennyiben ez nem vezet eredményre annak megállapításához, hogy a hiba jótállási
kötelezettség alá esik vagy sem, független igazságügyi hűtőszakértő szakvéleménye az irányadó. A szakértői vizsgálat
költsége elmarasztaló szakvélemény esetén az Inter-Thermo Kft.-t, egyébként a tulajdonost terheli.
Az üzembe helyező tölti ki:
A tulajdonos neve:

Az üzemeltetés pontos helye:

Az üzembe helyezés kelte:

Az üzembe helyező hűtőgépszerelő neve:

Az üzembe helyező szerviz cégszerű aláírása:

Hűtőgépszerelő igazolvány (ZÖLD KÁRTYA) száma:

Az Inter-Thermo Kft. fenntartja a jogot hogy az általa garanciális kockázat alatt álló hűtőberendezést ill. az
Üzembe helyezési Lapot próbaszerűen ellenőrizze és a készülék élettartamát veszélyeztető szakszerűtlenség
esetén a jótállást felmondja. Az ellenőrzés lehetőségének meg hiusítása a jótállás megvonását eredményezheti.
A jótállási Levélen eszközölt mindennemű utólagos javítás, törlés vagy áthúzás, a Jótállási Levél vagy az Üzembe
helyezési Lap elvesztése maga után vonhatja a jótállás érvénytelenségét. Tintával, olvashatóan töltendő ki! Az eladás
hónapja betűvel írandó ki!
INTER-THERMO KFT.
(*) Szakképzett hűtőgépszerelőnek tekintjük az arra feljogosított intézmények által szervezett hűtőgépszerelő tanfolyamot sikeresen elvégzett és arról
igazolással rendelkező személyeket.

HŰTŐKOMPRESSZOR ÉS AGGREGÁT ÜZEMBEHELYEZÉSI ADATLAP
a jótállás érvényesítése érdekében az üzembe helyező tölti ki
Kompr. gyári száma:…………………………………
Vevő neve:…………………………

Címe:……………………… Tel:…..…………………..

Üzemeltető neve:…………………………. Címe:………………………..Tel:…………...…………
Üzemelés helye:………………………….. Címe:………………………...Tel:……………………..
A hűtőberendezés megnevezése, amelybe a vásárolt termék beépítésre kerül:……………………….
Adagolószelep típusa:………………………………………………. Fúvóka mérete:………………
Vezérlőszekrény típusa:……………………………………………………………………………….
Szívócső Ø :……………….……

Nagynyom. Cső Ø :..……… Folyadékcső Ø …………………

Nyomáspróba (bar) :……………

Nyomáspróba (óra):…..…… Szivárgás ell.:………….………..

Vácuumolás Hgmm/idő:………..

Hűtőközeg fajta/kg:……….. Aggr. körny. hőfok (°C):………..

Elp. Höf..(°C):………………….

Kond. Hőf. (°C):………….. Hűtőtér hőfok (°C):……………..

Sz. old. Pressz Ki (bar):………...

Be (bar):………………….. Típusa:…………………………..

Ny. old pressz Ki (bar):…………

Be (bar):………………….. Típusa:…………………………..

Leolvasztó tip.:………………….

Kapcsolás (naponta):…….. Leolv. Mód:……………………..

Vízautomata tip.:………………..

Víz – Be (°C):……………. Víz – Ki (°C):…………………...

Kompresszor áramfelvétele fázisonként R S T (A):…………………………………………………...
Téliesítésnél presszosztát beáll. értékek (bar):……………Karterfűtés van – nincs:………………….
Kompresszor védelmi relék kikapcsolási ideje - feszültségvédelem:…………………………………
- hővédelem

:………………………………….

Olajszint:………………………… Utántöltött olaj (kg):……… Olajminőség:……………………
Szívóoldali szűrő típusa:……………………

Szűrőcsere időpontja:…………………………..

Mérőműszerek típusa/gyári száma

:…………………………………………………

- Hőmérő

- Nyomásmérő:…………………………………………………
Próbaüzem kezdete:……………

Befejezés:…………. Üzembe helyezés kelte:….………...……

Karbantartó neve, telefonszáma:………………………………………………………………………

A készüléket üzemeltetésre átvettem, kezeléséét megismertem, a jjótállási feltételeket tudomásul
vettem.
Kelt:………………………………………….
Üzembe helyező cégszerű aláírása:…………………Üzemeltető cégszerű aláírása:…………………

HŰTŐKOMPRESSZOR ÉS AGGREGÁT ÜZEMBEHELYEZÉSI ADATLAP
a jótállás érvényesítése érdekében az üzembe helyező tölti ki
Kompr. gyári száma:…………………………………
Vevő neve, címe, telefonszáma:……………………………………………………………………….
Üzemeltető neve, címe, telefonszáma:………………………………………………………………...
Üzemeltetés helye:……………………………………………………………………………………..
Aggregát típusa / gyári száma:………………………………………………………………………...
Elpárologtató típusa / gyári száma:……………………………………………………………………
Kompresszor típusa / gyári száma:…………………………………………………………………….
Adagolószelep típusa, fúvóka mérete:…………………………………………………………………
Vezérlőszekrény típusa:……………………………………………………………………………….
Szívócső Ø :……………….……

Nagynyom. Cső Ø :..……… Folyadékcső Ø …………………

Nyomáspróba (bar) :……………

Nyomáspróba (óra):…..…… Szivárgás ell.:………….………..

Vácuumolás Hgmm/idő:………..

Hűtőközeg fajta/kg:……….. Aggr. körny. hőfok (°C):………..

Elp. Höf..(°C):………………….

Kond. Hőf. (°C):………….. Hűtőtér hőfok (°C):……………..

Sz. old. Pressz Ki (bar):………...

Be (bar):………………….. Típusa:…………………………..

Ny. old pressz Ki (bar):…………

Be (bar):………………….. Típusa:…………………………..

Leolvasztó tip.:………………….

Kapcsolás (naponta):…….. Leolv. Mód:……………………..

Vízautomata tip.:………………..

Víz – Be (°C):……………. Víz – Ki (°C):…………………...

Kompresszor áramfelvétele fázisonként R S T (A):…………………………………………………...
Téliesítésnél presszosztát beáll. értékek (bar):……………Karterfűtés van – nincs:………………….
Kompresszor védelmi relék kikapcsolási ideje - feszültségvédelem:…………………………………
- hővédelem

:………………………………….

Olajszint:………………………… Utántöltött olaj (kg):……… Olajminőség:……………………
Szívóoldali szűrő típusa:……………………

Szűrőcsere időpontja:…………………………..

Mérőműszerek típusa/gyári száma

:…………………………………………………

- Hőmérő

- Nyomásmérő:…………………………………………………
Próbaüzem kezdete:……………

Befejezés:…………. Üzembe helyezés kelte:….………...……

Karbantartó neve, telefonszáma:………………………………………………………………………
A készüléket üzemeltetésre átvettem, kezeléséét megismertem, a jótállási feltételeket tudomásul
vettem.
Kelt:………………………………………….
Üzembe helyező cégszerű aláírása:…………………Üzemeltető cégszerű aláírása:…………………

