Warunki gwarancji
Gwarant udziela Kupującemu gwarancji na sprzedany wyrób na zasadach i warunkach
określonych w niniejszej gwarancji.
Gwarancja zostaje wystawiona na kocioł grzewczy pod warunkiem dokonania całkowitej zapłaty
za przedmiot umowy.
Łącznie z warunkami gwarancji Kupującemu zostaje wydana instrukcja obsługi, w której określone
są warunki eksploatacji kotła, sposób jego montażu oraz parametry dotyczące komina, paliwa i wody
kotłowej.
Gwarant gwarantuje sprawne działanie kotła, jeżeli ściśle będą przestrzegane warunki określone w
instrukcji obsługi, w szczególności w zakresie parametrów dotyczących paliwa, komina, wody kotłowej,
podłączenia do instalacji centralnego ogrzewania.
Gwarancją są objęte tylko urządzenia zamontowane zgodnie z instrukcją obsługi, warunkami
gwarancji i obowiązującymi przepisami.
Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji, tylko wtedy, gdy wada powstała z
przyczyn tkwiących w samym urządzeniu.
Do producenta należy prawo wyboru, czy usunąć wadę czy dostarczyć urządzenie wolne od wad.
Termin udzielenia gwarancji liczony jest od dnia wydania przedmiotu umowy Kupującemu i wynosi
36 lub 60 miesięcy na korpus kotła (ale nie dłużej jak 42 lub 66 miesięcy od daty produkcji), 24 miesiące na
elementy sterujące oraz układ nadmuchu (ale nie dłużej jak 30 miesięcy od daty produkcji).
Warunkiem uzyskania 60 miesięcznej gwarancji na szczelność korpusu kotła jest montaż
zabezpieczenia chroniącego kocioł przed wpłynięciem z instalacji czynnika grzewczego o temperaturze
niższej niż 55oC.
Warunkiem uzyskania 36 miesięcznej gwarancji na szczelność korpusu kotła jest montaż
zabezpieczenia chroniącego kocioł przed wpłynięciem z instalacji czynnika grzewczego o temperaturze
niższej niż 45oC.
Gwarancją nie są objęte elementy zużywające się, w szczególności: ruszt żeliwny, śruby, nakrętki,
rączki, elementy ceramiczne i uszczelniające, czujniki oraz zabezpieczenia termiczne i napięciowe.
Gwarancja udzielona jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenie usunięcia wady zycznej w ramach naprawy gwarancyjnej (zgłoszenie reklamacyjne)
powinno być dokonane natychmiast po stwierdzeniu wystąpienia wady zycznej, jednak nie później niż
14 dni od stwierdzenia wady.
Gwarancja wygasa w przypadku stwierdzenia przeróbek lub stosowania urządzenia niezgodnie z
przeznaczeniem.
Za uszkodzenia mechaniczne lub związane z czynnikami eksploatacyjnymi producent nie
odpowiada.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną obowiązują przepisy Kodeksu
Cywilnego.
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Naprawa gwarancyjna jest bezpłatna.
W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu klient ponosi wszelkie koszty związane z
przyjazdem serwisanta oraz za wykonanie ewentualnej usługi.

Producent ma prawo do wprowadzania ewentualnych zmian konstrukcyjnych kotła w
ramach postępu technologicznego i modernizacji wyrobu. Zmiany te mogą być
nieuwidocznione w niniejszej dokumentacji DTR, przy czym zasadnicze, opisane cechy
wyrobu będą zachowane.
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