СВІДОЦТВО ПРО ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Ворота секційні підйомні призначені для встановлення у прорізах зовнішніх та внутрішніх
будівельних огороджувальних конструкцій житлових, громадських, виробничих та допоміжних будинків і споруд, за винятком вибухо- та пожежонебезпечних приміщень.

Секційні ворота змонтовані у відповідності до вимог діючої технічної документації та
визнані придатними для експлуатації.
Дата введення в експлуатацію: «____»______________ 20___ р.

РЕСУРСИ, ТЕРМІНИ СЛУЖБИ, ЗБЕРІГАННЯ ТА ГАРАНТІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА
Виробник гарантує відповідність воріт вимогам нормативних документів при дотриманні
споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації.
Повний термін служби воріт - 7 років.
Гарантійний термін зберігання – 25 місяців з дати виготовлення.
Гарантійний термін експлуатації – 24 місяців з дати введення в експлуатацію в межах
гарантійного терміну зберігання.

Комплектність та працездатність воріт перевірив.
З правилами експлуатації ознайомлений.

№

Найменування

1.

1.

Полотно воріт, панелі

2.

Направляючі, комплект

3.

Пружини

4.

Кріплення та аксесуари, комплект

5.

Документація

Кількість

2.
–
–
3.
–
–
–
–

6.

–
4.

СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ
Секційні ворота розмір Ш =________, В =__________ заводський № ______________
виготовлені і прийняті відповідно до вимог діючої технічної документації та стандартів і
визнані придатними для експлуатації.

Протягом гарантійного терміну сервісне обслуговування, усунення дефектів і заміна
несправних вузлів на об'єкті проводиться організацією, яка монтувала виріб і
вводила його в експлуатацію.
Гарантія не розповсюджується на:
документацію та упаковку, що входять до комплекту постачання;
вузли та блоки з явними ознаками зовнішніх механічних пошкоджень.
Право на гарантійний ремонт не надається у таких випадках:
порушення правил транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації виробу,
викладених в «Керівництві з монтажу» та «Керівництві з експлуатації»;
проведення технічного обслуговування, ремонту або модифікації виробу особами,
які не мають на те повноважень і відповідної кваліфікації;
невчасного проведення технічного огляду та сервісного обслуговування;
сумісній експлуатації виробу з обладнанням, що не входить до комплекту постачання
або не вказане в «Керівництві з експлуатації»;
виникнення несправностей внаслідок стихійного лиха, пожежі та інших непереборних
сил, які виробник не міг передбачити, проконтролювати і запобігти.
Виробник та постачальник не несуть відповідальності за збитки, які виникли
або можуть виникнути внаслідок порушень правил транспортування,
зберігання, монтажу та експлуатації виробу, викладених в «Керівництві з
монтажу» та «Керівництві з експлуатації» на виріб.
ВІДОМОСТІ ПРО СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ
№

Перевірив

(підпис, ПІБ)

Дата виготовлення «____»____________ 20__ р.

1.
Штамп виробника

2.
СВІДОЦТВО ПРО ПРОДАЖ

3.

Дата продажу: «____»_____________ 20___ р.
4.
_________________________
(підпис, ПІБ)

Штамп продавця

(підпис, ПІБ Покупця)

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Встановлений ресурс пружин ___________ циклів підйом/опускання воріт.
КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Штамп монтажної організації

(підпис, ПІБ)

Дата

Виконані роботи

Підпис

Організація

ПАСПОРТ
Ворота секційні підйомні

Київ

