Prohlášení o záruce
25tiletá záruka MODnet
DEKLARACE:
Firma NETWORK GROUP nabízí na Strukturovaný kabelážní systém MODnet záruku 25 let. Pøedmìtem záruky
je garance splnìní výkonnostních parametrù jednotlivých komponentù permanentních linek po dobu nejménì 25
let. Tyto parametry jsou definovány v mezinárodních standardech pro strukturovanou kabeláž TIA/EIA 568, EN
50173 a ISO 11801. Poskytnutí záruky je vázáno na naplnìní níže uvedených podmínek. Rozhodnutí o udìlení
záruky je plnì v kompetenci firmy NETWORK GROUP. Udìlení záruky je osvìdèeno vydáním certifikátu
s pøesným uvedením poskytovatele záruky, pøíjemce záruky, data udìlení a doby trvání záruky.
PODMÍNKY:
Pro udìlení záruky je nutné splnit následující podmínky:
! všechny nainstalované pasivní komponenty permanent linky strukturované kabeláže (tj. datové kabely,
propojovací panely, datové zásuvky, keystony atd.) jsou originální a nové (nepoužité) výrobky znaèky MODnet
dodané firmou NETWORK GROUP.
! všechny prvky, na nìž se vztahuje poskytnutá záruka byly prokazatelnì nainstalovány vyškolenou instalaèní
firmou s platným certifikátem „MODnet instalaèní partner“
! instalaèní firma pøedložila vyplnìný formuláø „Žádost o udìlení záruky“ v níž pravdivì uvedla požadované
informace o instalaci. Souèástí žádosti je seznam nainstalovaných komponent k certifikaci. Pøílohou jsou mìøící
protokoly parametrù permanentních linek z certifikaèního mìøícího pøístroje, které osvìdèují správnou instalaci
všech nainstalovaných certifikovaných komponent.
NETWORK GROUP si vyhrazuje právo kontroly certifikované instalace pøed udìlením záruky.
PLNÌNÍ:
Na základì splnìní výše uvedených podmínek, vystaví NETWORK GROUP „Certifikát o poskytnutí záruky“.
Plnìní udìlené záruky spoèívá v bezplatné výmìnì tìch komponent, u nichž po dobu záruky bez vnìjší pøíèiny
dojde prokazatelnì k takové odchylce parametrù od hodnot deklarovaných výše uvedenými normami, že
vlastnosti permanentní linky nemohou nadále vyhovìt pùvodnì certifikované výkonnostní kategorii.
VYJÍMKY ZE ZÁRUKY:
• Z plnìní záruky jsou vyjmuty ty èásti instalace, u nichž došlo k jejich pøesunu, zmìnì nebo rozšíøení bez souhlasu
poskytovatele záruky.
• Z plnìní záruky jsou vyjmuty závady vyplývající z nevyhovujícího nebo nesprávného návrhu systému, instalace
nebo oprav kabeláže a zásahy na kabeláži, kde návrhy nebo instalace nebo opravy byly realizovány
neschválenými subjekty.
• Z plnìní záruky jsou vyjmuty všechny instalace využívané pro jiné než urèené úèely, provozované
v nevhodných podmínkách a instalace poškozené, pøedevším poškozené neodborným zásahem nebo
poškozené pùsobením živlù (voda, vlhkost, oheò, teplo…) èi agresivních chemických èi biologických faktorù
(prach, chemicky agresivní prostøedí, plísnì, hlodavci apod.).
• Z plnìní záruky jsou vyjmuty závady vyplývající z použití neschválených propojovacích kabelù, pøedevším
s rozmìrovì nevyhovujícími konektory RJ-45 nebo konektory jiného typu.
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