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A Migatronic garanciális feltételei

A Migatronic (a továbbiakban „a Szállító”) a gyártási folyamat során folyamatos minőség-ellenőrzést végez,
valamint összeszerelt állapotban alapos, átfogó tesztelésnek veti alá a szállított hegesztőgépeket.
A Szállító a következő rendelkezések szerint garanciát vállal a hegesztőgép olyan hibáinak kijavítására, amelyek
a garanciális időszakon belül és bizonyíthatóan anyaghibából vagy gyártási hibából erednek.

A. Garanciális időszak
1.1 pont
A garanciális időszak új hegesztőgépekre 24 hónap, az új tartozékokra 12 hónap, az alkatrészekre pedig 6
hónap. A garanciális időszakot a Szállító vagy a Szállító kereskedő partnere/viszonteladója által kiállított
végfelhasználói számla keltétől számítják. A garanciális időszakot az eredeti számla igazolja.

1.2 pont
CoWelder megoldások: a robotegység (UR robot vezérléssel együtt) cserealkatrészeinek garanciális ideje 12
hónap. A garancia nem fedi le a munkaórák és a szállítás költségét. További információért olvassa el a robot
Szállítójának, a Universal Robot-nak a garanciális feltételeit. A robotegység garancia keretein belül történő
javítására a Szállító címén kerül sor. A hegesztőgépek (1.3 cikk) és a CoWelder megoldások más részeinek
garanciális ideje 24 hónap. A garanciális időszak kezdetét a Szállító vagy a Szállító kereskedője/forgalmazója
által a Végfelhasználó számára kiállított számla dátuma határozza meg. A garancia az eredeti számla alapján
érvényes.

1.3 pont
A robotizált, automatikus valamint a CoWelder megoldásokba beillesztett új hegesztőgépek esetében a
garanciális időszak 24 hónap. A garanciális időszakot a Szállító vagy a Szállító kereskedő
partnere/viszonteladója által kiállított végfelhasználói számla keltétől számítják. A garanciális időszakot az eredeti
számla igazolja.

1.4 pont
A garancia időtartama meghosszabítható 60 hónapra a kiválasztott alkatrészekre, amennyiben az új hegesztőgép
a www.migatronic.com weboldalon a vásárlástól számított 30 napon regisztrálva lesz. A regisztrációval a
végfelhasználó beleegyezését adja a Szállítónak a megadott információk kezelésére és archiválására. A
regisztráció után a végfelhasználó e-mailen keresztül megkapja a szállítótól a garancialevelet. A garanciális idő
hosszát igazoló okmányok a vásárlás időpontját tartalmazó számla eredeti példánya valamint a garancialevél. A
regisztrálással a végfelhasználó kötelezettséget vállal a hegesztőgép legalább évente egyszer történő
szervizelésére, melyet a Szállító vagy a Szállító hivatalos partnerszervize végez el és számláz ki. A szervizelési
kötelezettségek be nem tartása esetén a meghosszabbított garanciális időszak érvényét veszti.
A meghosszabbított garanciális időszak az alábbi hegesztőgépekre vonatkozik: Automig, Automig-i, MIGx
gépcsalád, Sigma Select, Omega gépcsalád, Sigma gépcsalád, Sigma Galaxy, Pi gépcsalád, Pi Plasma, Zeta.
A 60 hónapra* érvényes garanciális időszak a transzformátorokra, fojtótekercsekre és egyenirányítókra
terjeszthető ki, a 36 hónapra* érvényes garanciális időszak pedig a tápegység modulokra, a huzalelőtolókra,
ventillátorokra és hűtőegységekre terjeszthető ki.
*) 60 hónapos garancia az anyagokra és 36 hónapos garancia a kivitelezésre és anyagokra.

2. pont
A hegesztőpisztolyok kopó alkatrészeknek minősülnek, ezért kizárólag a szállítástól számított 12 hónapon belül
észlelt, anyaghiba vagy gyártási hiba miatt bekövetkezett üzemzavarok és meghibásodások tartoznak a garancia
hatálya alá.

3. pont
A garanciális javítások nem hosszabbítják meg és nem újítják meg a garancia időtartamát.

B. A garancia hatálya
4. pont
A Szállító az általa elismerten garanciális hibákat vagy meghibásodásokat a készülék javításával vagy a hibás
alkatrész(ek) kicserélésével orvosolja. A Szállító dönti el, hogy javítást vagy cserét hajt-e végre. Az így kicserélt
alkatrész(ek) a Szállító tulajdonába kerülnek.

5. pont
A Szállító garanciális kötelezettsége kizárólag a cserealkatrészek és a munkadíj költségeire terjed ki. A garancia
egyéb veszteségre vagy kiadásra nem vonatkozik. A garanciális javítást a Szállítónak vagy a Szállító hivatalos
szervizpartnerének kell elvégezni.
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C. Garanciát kizáró feltételek
6. pont
A Szállító garanciális kötelezettsége a garanciális igénnyel kapcsolatos semmilyen áru- vagy személyszállításra
nem vonatkozik, azaz a szállítás költsége és kockázata a vásárlót terheli.

7. pont
A garancia nem terjed ki a következőkre:
 A használatból eredő vagy más jellegű természetes kopásnak kitett alkatrészek, beleértve a
hegesztőpisztolyokat és kábeleket, valamint a hegesztőgép és a CoWelder megoldások használatból
vagy más jellegű természetes kopásból eredő hibái.
 A hegesztőgép és a CoWelder megoldások olyan hibái, amelyek a kezelési utasítások be nem
tartásából, rendhagyó környezeti vagy üzemi hatásokból, az áramellátás hibájából, túlterhelésből, illetve
a nem megfelelő szervizelésből és karbantartásból erednek.
 A hegesztőgép és a CoWelder megoldások olyan hibái, amelyeket nem eredeti, a Szállító által biztosított
opcionális kiegészítők vagy alkatrészek használata idéz elő.
 A hegesztőgép és a CoWelder megoldások olyan hibái, amelyek nem megfelelő vagy nem eredeti kopó
alkatrészek (hegesztőpisztolyok, érintkezőcsúcsok, hüvelyek stb.) használatából erednek.
 Hegesztőgépek és CoWelder megoldások, amelyeken nem a Szállító vagy a Szállító hivatalos
szervizpartnere végzett javításokat, módosításokat vagy kiegészítéseket.
 Hegesztőgépek és CoWelder megoldások, amelyeken a változtatásokat és módosításokat nem a
Migatronic A/S, Fjerritslev, Dánia hajtotta végre vagy engedélyezte.

D. Vegyes rendelkezések
8. pont
A garanciális igényt közvetlenül a Szállító vagy a Szállító hivatalos szervizpartnere részére kell benyújtani. Az
igényhez mellékelni kell a számlázás dátumát, a sorozatszámot és a termék leírását tartalmazó eredeti számlát.
A hegesztőgépnek a leadáskor teljesen összeszerelt állapotban kell lennie.

9. pont
A jelen garanciális feltételekben említett hibák és meghibásodások kijavításán kívül eső garanciális igényeket a
Szállító nem veszi figyelembe.

10. pont
A jelen garanciális feltételekből eredő minden jogvita és értelmezési kérdés esetén a dán jog az irányadó, a
jogütközésre vonatkozó rendelkezéseitől eltekintve.

11. pont
Amennyiben a jelen garanciális feltételek másképpen nem rendelkeznek, a Szállító általános értékesítési és
szállítási feltételei érvényesek, beleértve az ebben található felelősségkorlátozásokat is.
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