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1. Garanti Koşulları
 Atakale’nin, satışa sunduğu tüm ürünlerin  normal şartlar altında malzeme veya işçilik 
açısından kusursuz olduğunu garanti eder.
Müşteriye satış tarihinden itibaren  2 yıllık bir süre boyunca garantiye sahiptir.
Garanti,  onarım ,parça  değiştirme , servis maliyetini kapsar. 
Bozulan parçaların ve cihazların tamirinin yapılması veya yenisiyle değiştirlmesi 
Atakale’nin değerledirmesine bağlıdır. Garanti şartları Tüketici yasası ve Ticaret 
Kanunlarına göre kabul edilmiştir.

2. Garanti Sınırlamaları
 Garanti, yalnızca ürünün şirketimizden alınmış olmasıyla geçerlidir. Firmamızın ithal 
ettiği veya ürettiği bir ürünü yetkili satıcımız haricinde başkasından almış iseniz, garanti 
şartları geçerli değildir.  Garanti devredilemez ve yalnızca yeni cihazlar  için geçerlidir. 
Kusurlu parçalar ,Garanti kapsamında değiştirildiğinde müşteriye iade edilmez. Garanti, 
yalnızca cihazla uyumlu ürünler  kullanıldığı taktirde geçerlidir.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Kullanımlar:
(a) Erişim, işçilik veya nakliye masrafları.
(b) Gelir kaybı dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere müteakip zararlar.
(c) Müşteri dışındaki üçüncü şahısların iddiaları;
(d) Kurulum kusurları. (Kurulumun Şirket tarafından yapıldığı yerler hariç);
(e) Yanlış kurulum nedeniyle hasar gören cihazlar.  
(f) Şirket tarafından sağlanmayan kuruluma yardımcı öğeler;
(g) Vergiler, ithalat/ihracat ücretleri veya masrafları ve diğer genel idari masraflar;
(h) Yanlış kullanım, yanlış kullanım veya yetkisiz değişiklikten kaynaklanan cihaza  
verilen hasar;
(i) Taşıma sırasında meydana gelen kayıp veya hasar;
(j) Kaza sonucu veya kasıtlı hasar;
(k) Bir fiyat teklifi veya teslimat notunda "eski teşhir" veya "yenilenmiş" olarak 
tanımlanan herhangi bir cihaz garanti dışıdır. 
(l)Ürünün Montaj ve Kullanım Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması, 
kullanım hataları ve cihazın standart kullanım şartları/amaçları haricinde kullanılması 
halinde ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.
(m)Ürünün ilk çalıştırma işleminin Yetkili Servis tarafından yapılmaması, Yetkili Servis 
Teknisyenleri harici yetkisiz 3.şahıslar (özel servis) tarafından cihaza müdahale edilmesi 
veya tüketici tarafından cihazın servis ayarlarına müdahale edilmesi nedeniyle oluşan 
arızalar ve sorunlar garanti kapsamı dışındadır. 
(n)Garanti Belgesi, ek garanti belgesi ve Yetkili Servis Fişi üzerinde tüketici tarafından 
tahribat/değişiklik yapılması ve/veya ürün üzerinde bulunan orijinal seri numarasının 
silinmesi/tahrip edilmesi durumunda ürün garanti kapsamı dışında kalacaktır.



(o)Tüketici tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulları nedeniyle cihazda 
meydana gelen hasarlar ve arızalar garanti kapsamı dışındadır.
(p)Doğal afetler, üründen kaynaklanmayan harici/fiziki dış etkenler, mevsimsel hava 
şartları ve çevresel etkenler (deprem, yangın, sel, su basması, şiddetli rüzgar, yıldırım 
düşmesi, kireç, tesisatın aşırı kireçli/çamurlu/pis olması, nem, rutubet, toz, nakliye, 
taşıma, ürünün dona maruz kalması, baca bağlantılarının donması, bacadan yağmur suyu
girmesi, susuz çalışma vb ) nedeniyle oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır
(r)Cihazın aküleri ters bağlandığında , garanti kapsamı dışında kalacaktır
3- Garanti Garanti Talepleri Prosedürü
(a)İşçilik, seyahat ve teslimat (müşteriye ve müşteriden), iade edilen malların hatalı 
olmadığı tespit edilirse ücretlendirilir.
garanti talebi nasıl yapılır
(b)Cihazınızın garanti kapsamına girmesi için garanti belgesini mutlaka satın almış 
olduğunuz bayiye kaşelettiriniz.
(c)Kullanım ömrü süresince, ürünün tamir süresi en fazla 20 iş günüdür.90 gün içerisinde
teslim alınmayan ürünlerden firmamız sorumlu değildir. Ürünün bulunduğu yerde Yetkili
Servis olmaması halinde, en yakın yerdeki Yetkili Servis tarafından hizmet 
verilecektir.En yakın yerdeki Yetkili Servis tarafından hizmet verilmesinin mümkün 
olmaması durumunda; malın firma merkezine ya da diğer bir Yetkili Servise ulaştırılması
ve geri gönderilmesi ile ilgili olarak nakliye, posta, kargo vb. herhangi bir ulaşım gideri 
müşteri tarafından karşılanacktır.
(d)Yetkili Servis tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmeti ile ilgili olarak 1 yıl
içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde herhangi bir servis ücreti alınmayacaktır.
(e)Kullanım ömrü süresince; garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın Yetkili 
Servise bildirimi, Garanti süresi dışında ise malın teslim tarihinden itibaren 20 iş günü 
içinde yapılacaktır. Ürününüzü kullanmadan önce Montaj ve Kullanım Kılavuzunu 
mutlaka okuyunuz.
Ürüne ait garanti belgesinin, faturanın, ek garanti belgesinin ve/veya ilk 
çalıştırma/montaj işlemine ait Yetkili Servis Fişinin Yetkili Servise ibraz edilmesi 
zorunludur. Aksi halde yapılacak işlem ücretli olacaktır.
(f)Ürünle ilgili olarak yapılacak bakım-onarım ve tamirat işlemlerinin yeri (ürünün 
kullanıldığı mahal yada Yetkili Servis atölyesi) ve işlem şekli Yetkili Servis tarafından 
belirlenir.
Ürünün montaj/tesis edildiği mahalden sökülmesi ve yeni bir adrese monte edilmesi ile 
ilgili olarak yapılacak olan işlemler (nakliye, demontaj, montaj,kurulum,tesisat,kullanım 
izahı..v.b.) ücretli olarak yapılacaktır.
(g)Yetkili Servis tarafından ücretli olarak değiştirilen orijinal yedek parçalar, fatura 
ve/veya Yetkili Servis fişi ibraz edilmek şartıyla 1 yıl yedek parça garantisi altındadır.
Garanti kapsamı dışında ücretli olarak yapılan yedek parça değişimlerinde, Yetkili 
Servisten orijinal yedek parçayı göstermesini ve değiştirilen arızalı yedek parçanın 
tarafınıza iade edilmesini talep ediniz.

(h)Yetkili Servis Fişini, Yetkili Servis tarafından yapılan işlem hakkında detaylı bilgi 
alındıktan sonra imzalayınız. Yetkili Servis Fişini saklayınız ve gerektiğinde Yetkili 
Servisinize ibraz ediniz.
Yetkili Servis Fişi, Atakale  ile Yetkili Servislik Sözleşmesi olmayan firmalar/şahıslar 
tarafından kullanılamaz.
(i)Cihazınıza müdahale eden Teknik Servis Personelinden mutlaka Yetkili Servis Kimlik 
kartını ibraz etmesini isteyiniz.
(j)Cihazınızın yedek parça ve kullanım ömrünü uzatmak, enerji tasarrufu sağlamak ve 
uzun yıllar ilk günkü kalitesi ile kullanabilmek için cihazınızın yıllık bakımlarını ve 
kontrollerini en az 1 kez Yetkili Servisinize yaptırmanızı tavsiye ederiz.
(k)Cihazınızın bakım, onarım ve arıza işlemlerini mutlaka Yetkili Servisinize yaptırınız. 
Baymak Yetkili Servis harici, yetkisiz 3.şahıslar ve özel servis firmaları ile kesinlikle 
iletişime geçmeyiniz. Güncel Yetkili Servis bilgilerine web sayfamızın servisler 
bölümünden ulaşabilirsiniz.
Ürününüzün çalışma fonksiyonlarını destekleyen, ekstra güvenlik donanımı/konfor 
sağlayan ve ürünlerin/tesisatın bakım işlemleri için firmamız tarafından tavsiye edilen 
ürünler ve aksesuarlar Yetkili Servislerimiz tarafından siz tüketicilerimize sunulmaktadır.
Detaylı bilgi almak için Yetkili (l)Servisimiz ile iletişime geçiniz.
Ürününüzün sisteminde olağandışı bir durum hissetmeniz halinde mutlaka bölge yetkili 
servisinize müracaat ediniz.
(m)Kullanmakta olduğunuz ürünün standart garanti süresini belli bir ücret karşılığında 
uzatabilirsiniz. Ek garanti paketlerimiz hakkında detaylı bilgi almak ve cihazınızın 
garanti süresini uzatmak için 0312 425 2200 müşteri hizmetlerimiz ile iletişime 
geçmeniz yeterli olacaktır. 
4. Bir garanti talebinde bulunmak için aşağıdaki bilgilerin sağlanması gerekir:
• Doldurulmuş Teknik Servis Formu  İnceleme Formu
• Ürün Modeli  ve Ürün Seri Numarası (ör. 36101010101)
• İnverter faturasının kopyası
• Kurulum raporunun ve kurulum sertifikasının kopyası
Yetkili satıcı, onarım veya değiştirme ile ilgili olarak Şirket ile irtibat kuracaktır. Birim 
onarım veya tedarik maliyeti Garantinin doğrulanması ve Garanti süresinin dolması 
koşuluyla, değiştirme birimi Şirket tarafından karşılanacaktır.
süresi dolmadı.


