
Tyco Fire Protection Products annoncerer udvidet garanti til 

branddetekteringsprodukter 

Kære kunde 

Hos Tyco Fire Protection Products er vi glade for at kunne meddele, at garantien på vores 

proprietære brandalarmer nu er udvidet fra 18 til 36 måneder fra produktionsdatoen med 

øjeblikkelig virkning.  

Vores produkter er udviklet og produceret med markedets førende innovation og til det 

højeste kvalitetsniveau på certificerede europæiske fabrikker. Med disse meget høje 

standarder kan vi give dig de bedste produkter i forhold til dine branddetekteringsbehov.  

 

Vores produktionsfaciliteter i Rajecko i Tjekkiet 

ZETTLERs produkter har global certificering fra mange godkendende myndigheder, og 

produktudvikling samt fremstillingsprocedurer revideres og kontrolleres regelmæssigt af 

uafhængige testhuse fra hele verden.  

 

 

 

 

 

 

 

Den opdaterede 36 måneders godkendelse tilbyder dig følgende nye fordele: 



 Ingen uventede omkostninger inden for den 3-årige tidsramme 

 Hurtig og nem udveksling af fejlbehæftede enheder 

 Færre forstyrrelser for din virksomhed 

 Høj kundetilfredshed  

 

Produkter, der ikke er fremstillet af Tyco Fire Protection Products, er ikke dækket af 

garantiudvidelsen. Garantivilkår for disse tredjepartsprodukter vil fortsat være som angivet 

af den oprindelige producent. 

Desuden er disse produkter ikke omfattet af den udvidede garanti: 

 Udtjente produkter 

 Forældede produkter 

 Renoverede produkter eller serviceprodukter 

 Ikke-børsnoterede produkter  

 Specialtilbud eller "bygget på bestilling" 

Der gælder også en undtagelse for vores tredobbelt IR- og array-baserede 

flammedetektorer, hvor vi i øjeblikket tilbyder 42 måneders garanti fra fremstillingsdatoen, 

og FAST2000-produktserien. Selvom produkterne er "bygget på bestilling", hører de med i 

den udvidede garanti på 36 måneder. 

Med denne udvidede garanti tager vi endnu et skridt for at sikre dig ro i sindet med 

kvalitetsbetonede og fuldt ud godkendte produkter til ethvert behov. 

Du kan læse mere i vores garantibetingelser her: 

http://tycofsbp.com/TFPPTerms_of_Sale/TFPPTerms_of_Sale.pdf 

  

I tilfælde af spørgsmål kan du kontakte din lokale salgskontakt. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Andrew Blate 

Direktør for Zettler and FireClass Product Management 

Tyco Fire Protection Products 
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