
Tájékoztatás a garanciális feltételekről: 
 
 

Mire, és mennyi garancia van, ki mikor és miért vállal felelősséget, ki állja az anyagi költséget, 

ki fizeti a számlát egy esetleges garanciális,- későbbi javítási igénynél! 

Annak érdekében, hogy a garanciális ügyintézés zökkenőmentesen és egyszerűen történjen, 

kérjük, hogy regisztráljon a Loch és T KFT Klíma karbantartás, javítása ügyfélszolgálati 

felületen, azért hogy: 

1. Kényelmesen és gyorsan tudjon karbantartást igényelni készülékéhez, hogy ezáltal a 

készülék garanciája megmaradhasson. 

2. Könnyedén javítást igényelhessen meghibásodott készülékéhez, annak 12-15 éves 

üzemelése alatt. 
3. „Áfa mentes” számlázásban 10.160 >> 6.000Ft  azaz 4.160Ft kedvezményben 

részesülhessen! 
4. Készülékének a garanciájának a meghosszabbítási lehetőségéről! 

                 

 

Kapcsolódó hasznos információk:           

  

1.) Készülék garancia, melyet  mindig a gyártó, vagy a Magyarországi importőr biztosít!  

 

A készülékére a telepítéskor átadott garancia papírban meghatározott feltételekkel "1+1 

év alap garancia jár"! 

Fontos: A  második évben, és a további évekre kiterjesztett garanciára csak akkor 

vállalnak szavatossági,-" ingyenes alkatrész ellátási felelősséget a forgalomba hozók, 

ha az előző évben,- években folytatólagosan megtörtént (az Importőr által is elfogadott 

szervíz,- szakember által) a  készülék műszaki állagmegóvó, tehát nem tisztasági 

karbantartása! 

A garancia kettő év fölötti  ingyenes meghosszabbítására is lehetősége van 

melyről itt. vagy a következő körlevélben tájékoztatjuk! 

 

 2.) Szerelési segédanyag, és az elvégzett munka garanciája: 

 

Cégünk a klíma telepítéshez felhasznált segédanyagokra ( konzol, klímacsövek, 

vezetékek,...)  és a munkadíjra adja a garanciát , amely egy évre szól,  amennyiben 

beregisztrál a Loch és T KFT Klíma ügyfélszolgálati applikációs felületen  >  bekerül a 

cégünk adatkezelési nyilvántartásába, és akkor a + egy évre meghosszabbítjuk a 

szavatossági garanciát a segédanyagokra, és a munkára! 

 

 

 Az Ügyfélszintű adatkezelési nyilatkozat kitöltésének további előnyei: 

 

1.) A regisztráló lakossági Ügyfeleknek akciós időszakban lehetőséget biztosítunk ÁFA 

mentes karbantartás, és esetleges javítási igény bejelentésére minden elkötelezettsége 

nélkül a következő egy évre ( az ismételt megújításig) az időszakosan direkt a 

karbantartási díjak csökkentésére megnyitott Katás egyéni vállalkozásánál!  

2.) Minden karbantartandó klímára 1.000Ft kedvezményt bíztosítunk a karbantartási 

árlistánkból készülékenként! 

3.) Az Ügyfeleknek a kiemelt figyelmet, és kedvezőbb javítási díjtételeket biztosítunk 

a  mai munkaerő gondokkal teli klímaszezonban is a saját és Családjuk 

komfortérzetének biztosítására  

 

 

Az ügyfélszíntű regisztráció módja: 



1.) A weboldalunkon található Loch és T.  KFT Klíma ügyfélszolgálati applikációs 

felületen önállóan. 

2.) A hőszivattyús klímájának a telepítési évfordulóján kiküldött figyelmeztető mail 

alapján szintén a  Klíma ügyfélszolgálati applikációs felületen! 

 

 

 Amennyiben nem tud regisztrálni ( idősebbek)  akkor kérésére azt elvégezzük, de akkor az 

alábbi adatokra szükségünk van: 

 

A tulajdonos,- eljáró: Neve 

Születési dátuma 

Mailcíme (Mailcím nélkül a regisztráció nem megoldható) 

Telefonszáma 

 

Kérjük ne feledje, hogy a karbantartások elmulasztása garancia-vesztéssel jár.     

 

Tisztelettel: Loch Gábor 

Hőszivattyús Klíma,- Légtechnika szerelő Mester 

www.energiapontneked.hu 


