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               KARTA GWARANCYJNA [24m/0p/0u] 

 
 Warunki gwarancji dla podgrzewaczy wody: 

 
1. Ferroli Poland udziela gwarancji na prawidłowe działanie urządzenia na okres  24 miesięcy, 

licząc od daty zakupu urządzenia potwierdzonego fakturą lub paragonem. Jednocześnie  dla 
podgrzewaczy elektrycznych FERROLI POLAND przedłuża gwarancję na zbiornik, na czas 
dodatkowego jednego roku, więc zakończenie gwarancji na zbiornik następuje po 3 (trzech) 
latach od daty zakupu.  

2. Warunkiem zachowania gwarancji na zbiornik przez okres 3 lat jest wymiana anody magnezowej 
przynajmniej 1 raz na 12 miesięcy. Potwierdzeniem wymiany jest faktura zakupu i wymiany, którą 
należy zachować dla serwisu gwarancyjnego. 

3. W przypadku gdy urządzenia zostaje przekazane innemu właścicielowi lub użytkownikowi, 
gwarancja zostaje przeniesiona bez żadnych zmian. 

4. W okresie gwarancyjnym użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw, których 
powodem są usterki wynikające z ukrytych wad materiałowych i produkcyjnych urządzenia. 
Warunkiem dokonania naprawy gwarancyjnej jest posiadanie wypełnionej karty gwarancyjnej i 
faktury zakupowej lub paragonu do danego urządzenia. 

5. Urządzenie musi być zamontowane przez firmę lub osobę posiadającą stosowne uprawnienia, 
wymagane prawem i potwierdzone pieczątką na odwrocie karty gwarancyjnej, zgodnie z 
instrukcją obsługi oraz aktualnymi przepisami.  

6. Warunki gwarancji obejmują urządzenia zakupione, zamontowane i użytkowane na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej. 

7. Użytkownik traci gwarancję w przypadku stwierdzenia: 

 eksploatacji lub montażu niezgodnego z dokumentacją urządzenia  

 dokonania przez osoby nieuprawnione napraw bądź przeróbek 

 zanieczyszczeń mechanicznych lub chemicznych w układzie gazowym, wody sanitarnej lub 
powietrza 

 wadliwie wykonanej lub wadliwie działającej instalacji kominowej 

 nie stosowania się do instrukcji i zaleceń zawartych w dokumentach towarzyszących wyrobowi 

 nie przestrzegania norm i nakazów prawa obowiązujących na danym rynku 

 działania sił wyższych niezależnych od woli i kontroli FERROLI POLAND  

 braku karty gwarancyjnej prawidłowo wypełnionej bez skreśleń i poprawek 

 innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta 
8. Gwarancja nie obejmuje: 

 wymiany baterii zasilających w gazowych przepływowych podgrzewaczach wody   

 uszkodzeń powstałych w czasie niewłaściwego przechowywania lub transportu urządzenia 

 uszkodzeń wynikających ze zbyt dużego ciśnienia wody instalacyjnej (pow.6 bar) lub braku 
wody w instalacji 

 uszkodzeń wynikających z działania na urządzenie ujemnych temperatur 

 czyszczenia i odkamieniania urządzenia 

 uszkodzenia lub zużycia podzespołów lub części spowodowane przez normalne zużycie (np. 
anody magnezowe, uszczelki, itp.) 

9. W przypadku kiedy zakres gwarancji nie obejmuje zdarzenia będącego przedmiotem zlecenia 
serwisowego pełne koszty dojazdu i naprawy pokrywa użytkownik.  

10. Serwis może odpłatnie dokonać naprawy podgrzewacza i usunąć awarię powstałą bez przyczyny 
producenta spowodowaną np. w wyniku naturalnego zużycia elementów urządzenia. 

11. Naprawy gwarancyjne można zgłaszać w najbliższym uprawnionym/autoryzowanym przez 
producenta punkcie serwisowym ( lista jest załącznikiem do urządzenia ). 

12. Urządzenia zasilane gazem nie można demontować i przewozić do punktu sprzedaży. 
Urządzenie powinno pozostać zamontowane, a w celu dokonania naprawy urządzenia, 
należy wezwać Autoryzowany Serwis Gwarancyjny Ferroli.  

13. Autoryzowany serwis FERROLI POLAND interweniuje z tytułu serwisu technicznego urządzenia. 
Instalator jest jedynym odpowiedzialnym za instalację wyrobu, i tym, który musi przestrzegać 
przepisów technicznych przewidzianych prawnie i znajdujących się w instrukcjach obsługi 
dołączonych do wyrobu. Żadna osoba trzecia, nie może zmieniać terminów niniejszej gwarancji. 

 

 
 


