GEMINA

TERMIX

Member of the Danfoss Group
Navervej 15-17 • DK-7451 Sunds
Tlf. 97 14 14 44 • mail@termix.dk • www.termix.dk

Tillykke med dit nye Termix-produkt
Du har valgt et kvalitetsprodukt, som vi håber, at du bliver glad for i mange år frem.
Termix Varmeveksleren er udført i syrefast, rustfrit stål, mens Termix Varmtvandsbeholderen er en emaljeret varmtvandsbeholder forsynet med magnesium-anode. Materialernes egenskaber sikrer dig en vandvarmer, varmeveksler
eller varmtvandsbeholder med lang levetid. Skulle der alligevel – mod forventning – opstå problemer med dit Termixprodukt, er du dækket af en omfattende garanti, der rækker ud over købelovens bestemmelser.
Garanti
På varmeveksleren eller varmtvandsbeholderen i dit Termix-produkt har du fem års garanti fra den dato, produktet er
monteret. Garantien dækker fabrikationsfejl og gennemtæring.
Opstår der en defekt på din Termix Varmeveksler eller Varmtvandsbeholder inden for de første to år efter montering,
reparerer vi produktet eller bytter det til et nyt. I begge tilfælde dækker vi alle omkostninger, herunder arbejdsløn,
kørsel og forsendelse.
Opstår defekten efter to år, og inden produktet er fem år, reparerer vi produktet eller bytter til et nyt. Øvrige omkostninger dækkes ikke.
Ventiler, komponenter, tilbehør og bevægelige dele (herunder gummipakninger) er omfattet af garantien i de første
to år efter montering.
Indgår der en varmtvandsbeholder i dit Termix-produkt, vil den have en såkaldt offer-anode monteret. Anoden
forebygger tæring i beholderen. Garantien dækker kun, hvis anoden er aktiv. Du skal derfor kontrollere den minimum
hvert andet år og om nødvendigt udskifte den med en ny. Spørg din VVS-installatør om regelmæssige servicetjek.
Det er Gemina Termix A/S, der alene hæfter for opfyldelsen af garantien. Eventuelle krav kan derfor kun rettes mod
Gemina Termix A/S.
Medfører en defekt i dit Termix-produkt et merforbrug af fjernvarme, et driftstab eller lignende afledte omkostninger,
er disse IKKE omfattet af garantien. Denne type omkostninger kan derfor ikke gøres gældende over for Gemina
Termix A/S. Gemina Termix tilråder, at du følger forsyningsselskabets anbefaling om løbende aflæsning af energimåler og vandmåler.
Defekt varmeveksler, varmtvandsbeholder eller andre defekte komponenter kan ikke udskiftes for Gemina Termix A/S’
regning uden forudgående aftale. Garantien bortfalder, hvis produktet forsøges repareret uden forudgående aftale
med Gemina Termix A/S.
Al kontakt med Gemina Termix A/S skal foregå gennem din VVS-installatør.

Sendes til:
Husk
porto

GEMINA TERMIX A/S
Navervej 15-17
7451 Sunds

Kalkgaranti
På produkter med Termix Føleraccelerator eller Termix TPV-regulator ydes fem års garanti mod tilkalkning. Kalker
produktet til inden for garantiperioden, afgør Gemina Termix A/S, om produktet skal ombyttes med en afsyret
brugsvandsveksler/varmtvandsbeholder.
Inden for de første to år betaler Gemina Termix A/S alle omkostninger til udskiftning af tilkalket
brugsvandsveksler/varmtvandsbeholder, herunder arbejdsløn, kørsel og forsendelse.
Efter de første to år og inden produktet er fem år ombyttes tilkalket brugsvandsveksler med ny eller afsyret
brugsvandsveksler. Øvrige omkostninger dækkes ikke.
Den maksimale kalkgarantiperiode er fem år fra unitten blev installeret.
Kalkgarantien bortfalder, hvis varmtvandstemperaturen indstilles til en temperatur over 50 °C. Driftsøkonomisk
er 45-50 °C det mest økonomiske, da kalkudfældningen ved en temperatur på 55 °C og derover øges væsentligt.
Se brugervejledningen angående indregulering af din vandvarmer.
Der kan ikke igangsættes reparation eller andre aktiviteter for Gemina Termix A/S’ regning uden forudgående
aftale. Garantien bortfalder, hvis produktet forsøges repareret uden forudgående aftale med Gemina Termix A/S.
Garantien gælder kun inden for Danmarks grænser.
For at opnå gyldighed skal garantibeviset udfyldes på www.termix.dk eller sendes til Gemina Termix A/S,
så snart dit nye Termix-produkt er blevet installeret.
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