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Warunki gwarancji dla kolektorów słonecznych płaskich i próżniowych 

1. Niniejszym firma Ferroli Poland Sp. z o.o. (zwana dalej Gwarantem) gwarantuje dobrą jakość i 

zachowanie cech użytkowych kolektora słonecznego przez okres:  

 2 lat dla kolektora płaskiego ECOTOP 

 2 lat dla kolektora próżniowego ECOTUBE 

2. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu kolektora. 

3. Użytkownik jest zobowiązany posiadać dokument potwierdzający dokonanie zakupu – 

fakturę zakupu oraz prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną przez osoby do tego 

uprawnione. 

4. Gwarancja obejmuje jedynie naprawę lub wymianę kolektorów lub ich części, które uznane 

zostaną przez Gwaranta za wadliwe. W szczególności gwarancja obejmuje wady będące 

wynikiem widocznych lub ukrytych wad materiałowych lub wad produktu powstałych w 

procesie produkcyjnym. 

5. Gwarancją objęty jest kolektor słoneczny pod następującymi warunkami: 

 są użytkowane zgodnie z przeznaczeniem, zasadami użytkowania i konserwacji podanymi w 
dokumentacji technicznej produktu, 

 są instalowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz wytycznymi 
Producenta, 

 są instalowane przez przeszkolonych instalatorów posiadających niezbędną wiedzę oraz 
uprawnienia do obsługi instalacji solarnych 

 są uruchomione, naprawiane i serwisowane wyłącznie przez Autoryzowanego Serwisanta 
Gwarancyjnego Ferroli posiadającego uprawnienia do obsługi instalacji solarnych (wykaz 
uprawnionych serwisów gwarancyjnych Ferroli Poland znajduje się na stronie internetowej 
www.ferrolli.com.pl) 

6. Gwarancja nie obejmuje kolektora w następujących przypadkach: 

 uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Użytkownika lub osoby trzecie 

 produktów, w których stwierdzono ingerencję osób nieupoważnionych, polegającą na 
przeróbkach, samodzielnej naprawie, uruchomieniu, zmianach konstrukcyjnych 

 uszkodzeń powstałych na skutek braku zasilania energii elektrycznej 

 uszkodzeń spowodowanych przez użytkownika nieprawidłowym transportem lub 
składowaniem urządzenia 

 uszkodzeń powstałych wskutek niewłaściwej instalacji i montażu 

 niewłaściwej pracy urządzenia wynikającej z błędnie dobranych parametrów instalacji, 
ustawień sterownika, niewłaściwego odpowietrzenia układu 

 uszkodzeń będących następstwem działań niezależnych od Sprzedawcy czy Gwaranta np. 
pożar, włamanie; 

 elementów zużytych w sposób naturalny zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem 
produktu; 
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 uszkodzeń mechanicznych wynikłych z użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i ogólnie 
przyjętymi zasadami użytkowania tego typu wyrobów i wywołanych tymi uszkodzeniami 
wad; 

 uszkodzeń z powodu dewastacji wyrobów 

 szkodliwego wpływu warunków zewnętrznych (środki chemiczne, brud, sól itp.) 

 elementów zużytych w sposób naturalny zgodnie z właściwościami lub przeznaczeniem 
produktu 

 czynności serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji układu, dokonywanych na 
sprawnym urządzeniu bez związku z jego awarią. (Takie czynności mogą być dodatkową 
usługą płatną.) 

 
7. W przypadku gdy zakres gwarancji nie obejmuje zdarzenia będącego przedmiotem zlecenia 

serwisowego, pełne koszty dojazdu i naprawy pokrywa użytkownik. 

8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkody o charakterze konsekwencyjnym. 

9. Gwarancja nie obejmuje kolektora słonecznego oraz jego wyposarzenia w przypadku jego 

uszkodzenia będącego skutkiem niewłaściwego przechowywania, transportu, użytkowania 

itp.  

10. Zamontowanie kolektora w sposób uniemożliwiający wykonanie prac związanych z realizacją 

reklamacji zwalnia Gwaranta z jego zobowiązań aż do momentu zmiany stanu rzeczy na taki 

który umożliwia Gwarantowi wykonanie naprawy lub wymiany kolektora. 

11. Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu realizacji procesu reklamacyjnego i sposobu 

załatwienia reklamacji.  

12. W celu rozpatrzenia reklamacji Gwarant zastrzega sobie prawo  do oględzin reklamowanego 

kolektora w miejscu jego użytkowania, bez zmiany warunków jego pracy. Całość  działań 

związanych z reklamacją może wykonać jedynie autoryzowany serwisant Ferroli.  

13. W przypadku uznania reklamacji Gwarant zobowiązuje się do wykonania bezpłatnej naprawy 

kolektora, lub wymiany wadliwych elementów lub całego kolektora na nowy. Wymiana 

elementów kolektora lub całego kolektora nie wpływa na bieg okresu reklamacji (nie 

powoduje rozpoczęcia nowego okresu reklamacyjnego). Okres gwarancyjne nie ulega także 

wydłużeniu o czas realizacji reklamacji. 

14. Gwarant zastrzega sobie prawo wykonania naprawy gwarancyjnej w swojej siedzibie. 

15. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ani nie 

wyłącza uprawnień kupującego wynikających z Ustawy z dnia 27.07.2002 roku o szczególnych 

warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz z Kodeksu Cywilnego. 

 


