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Warunki gwarancji dla grzejników aluminiowych i stalowych 

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

grzejnika przez okres:  

 15 lat dla grzejnika aluminiowego INFINITI i KRONOS.5 

 10 lat dla grzejnika aluminiowego POL.5 TITANO i POL.3, POL.6, POL.8 

 10 lat dla grzejnika stalowego  

 5 lat dla grzejnika łazienkowego VENUS 

2. Gwarancja udzielna jest wyłącznie użytkownikowi końcowemu, przez którego rozumie się osobę, u której grzejnik został 

zamontowany  

3. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu grzejnika przez użytkownika końcowego.  

4. Użytkownik jest zobowiązany posiadać dokument potwierdzający dokonanie zakupu – np. fakturę zakupu lub paragon. 

5. Gwarancja obejmuje jedynie naprawę lub wymianę grzejników lub ich części, które uznane zostaną przez Gwaranta za 

wadliwe. W szczególności gwarancja obejmuje: nieszczelność spowodowaną wadami produkcyjnymi , tworzenie się rdzy lub 

innych uszkodzeń na polakierowanych powierzchniach grzejnika będących wadą fabryczną. 

6. Gwarancją objęty jest grzejnik pod następującymi warunkami: 

a) Grzejnik zamontowany został w niskotemperaturowych wodnych instalacjach centralnego ogrzewania i użytkowany jest 

w warunkach eksploatacyjnych odpowiadających ich przeznaczeniu, w szczególności służy do ogrzewania pomieszczeń 

mieszkalnych, biurowych, usługowych i innych wewnętrznych w których nie ma w powietrzu szkodliwych substancji 

oddziaływujących korozyjnie na grzejnik, które nie są zawilgocone, gdzie nie dopuszcza się spadku temperatury umożliwiającej 

zamarznięcie grzejnika. 

b) Woda w instalacji spełnia wszelkie wymagane parametry dla wody stosowanej w instalacji centralnego ogrzewania. W 

szczególności jest zgodna z wymaganiami normy:  

PN-93/C-04607 woda w instalacji ogrzewania. Wymagania jakości wody.  

c) Ciśnienie robocze w instalacji centralnego ogrzewania jest stabilne i nie przekracza: 

 10 bar dla grzejnika stalowego i łazienkowego  

 16 bar dla grzejnika aluminiowego INFINITI i POL 

 30 bar dla grzejnika aluminiowego KRONOS i TITANO 

d) Maksymalna temperatura robocza nie przekracza  

 95 °C dla grzejnika stalowego   

 95 °C dla grzejnika aluminiowego 

e) Instalacja, w której pracuje grzejnik, została wykonana przez osobę posiadającą wszystkie wymagane przepisami prawa 

uprawnienia i dopuszczenia. Instalacja spełnia wszelkie krajowe normy i przepisy techniczne. 

7. Gwarancja nie obejmuje grzejnika w następujących przypadkach: 

a) Gdy grzejnik został zamontowany w środowisku agresywnym lub o dużej wilgotności, mogącym mieć wpływ na jakość 

powłoki lakierniczej grzejnika. 

b) Gdy grzejnik został zamontowany, użytkowany niezgodnie z wytycznymi Gwaranta. 

c) Jeżeli powstałe wady wynikają z uszkodzenia, niewłaściwej eksploatacji lub niewystarczającej konserwacji przez 

użytkownika końcowego lub osoby trzecie oraz, jeżeli grzejniki były reperowane, przekształcane lub zmieniane przez użytkownika 

końcowego lub osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Gwaranta. 

d) Gdy grzejnik został zamontowany w instalacji połączonej z wysokotemperaturową siecią ciepłowniczą, lub stale 

połączony z instalacją wodociągową bez użycia armatury tzw. antyskażeniowej, lub zamontowany w instalacji parowej. 

e) Gdy grzejnik został całkowicie wyłączony z instalacji, lub gdy instalacja była opróżniana z wody (dotyczy w szczególności 

grzejnika stalowego). 

f) Gdy woda w instalacji nie spełnia wymogów co do wartości poziomu twardości i pH., lub gdy użyto chemicznych  

środków niedopuszczonych do instalacji grzewczej z zastosowaniem odpowiednio grzejnika aluminiowego lub stalowego. 

8. Gwarancja nie obejmuje grzejnika oraz jego wyposażenia w przypadku jego uszkodzenia będącego skutkiem niewłaściwego 

przechowywania, transportu, użytkowania (np. stosowania płynów do czyszczenia grzejnika o właściwościach korodujących lub 

ściernych, mechanicznego uszkodzenia itp.).  
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9. Zamontowanie grzejnika w sposób uniemożliwiający wykonanie prac związanych z realizacją reklamacji (np. zabudowa 

grzejnika, brak zaworów odcinających itp.), zwalnia Gwaranta z jego zobowiązań aż do momentu zmiany stanu rzeczy na taki 

który umożliwia Gwarantowi wykonanie naprawy lub wymiany grzejnika. 

10. Gwarant zastrzega sobie prawo wyboru sposobu realizacji procesu reklamacyjnego i sposobu załatwienia reklamacji.  

11. W przypadku wystąpienia wady grzejnika w okresie gwarancyjnym użytkownik powinien postępować zgodnie z procedurą 

reklamacyjną/ formularzem zgłoszeniowym (aktualny formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.ferroli.com.pl). W 

celu rozpatrzenia reklamacji Gwarant zastrzega sobie prawo  do oględzin reklamowanego grzejnika w miejscu jego użytkowania, 

bez zmiany warunków jego pracy. Całość  działań związanych z reklamacją może wykonać jedynie autoryzowany serwisant Ferroli.  

12. W przypadku uznania reklamacji Gwarant zobowiązuje się do wykonania bezpłatnej naprawy grzejnika, lub wymiany 

wadliwych elementów lub całego grzejnika na nowy. Wymiana elementów grzejnika lub całego grzejnika nie wpływa na bieg 

okresu reklamacji (nie powoduje rozpoczęcia nowego okresu reklamacyjnego). Okres reklamacyjny nie ulega także wydłużeniu o 

czas realizacji reklamacji. 

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

14. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Polski. Niniejsza gwarancja nie ogranicza ani nie wyłącza uprawnień kupującego 

wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie  Kodeksu 

Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.)   

http://www.ferroli.com.pl/

