
DOKUMENT GWARANCYJNY
Gwarant:
Ekowiktor Kaliński Krzysztof
Ziębicka 13/5 57-200 Ząbkowice Sląskie 
Tel. 695 564 045
Adres e-mail: ekowiktor@gmail.com
Przedmiot sprzedaży: 
Numer identyfikacyjny przedmiotu sprzedaży:  
Data sprzedaży:
Data wydania przedmiotu sprzedaży:

1. Gwarant  zapewnia  sprawną  pracę  przedmiotu  sprzedaży  przez  okres  24
miesięcy od daty jego wydania.

2. Istnieje możliwość przedłużenia gwarancji do 36 miesięcy za dodatkową opłatą
stanowiącą  10%  wartości  przedmiotu  sprzedaży,  pod  warunkiem  uiszczenia
takiej opłaty najpóźniej w momencie wydania przedmiotu sprzedaży.

3. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych przedmiotu
sprzedaży,  jeżeli  jego wady ujawnią się  w terminie 24  miesięcy od daty jego
wydania lub do dostarczenia wolnego od wad przedmiotu sprzedaży. Nabywcy
przysługuje żądanie dostarczenia przedmiotu sprzedaży wolnego od wad, jeżeli
w terminie gwarancji dokonane zostały co najmniej 4 jego naprawy tych samych
usterek, a przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy.

4. Naprawy  gwarancyjne  wykonywane  są  wyłącznie  przez  Serwis  tel  kont
695564045

5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn
tkwiących w przedmiocie sprzedaży.

6. Zobowiązania  gwarancyjne  nie  będą  miały  zastosowania  w  następujących
przypadkach :

 Awarie spowodowane zamarzaniem, nadmiernym ciśnieniem i innymi 
podobnymi przyczynami. 

 Uszkodzenia korozyjne, przepięcia, zjawiska naturalne i klęski żywiołowe, 
pożary, zwierzęta, owady (zwłaszcza karaluchy, mrówki itp.), obce przedmioty. 

 Uszkodzenia spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem 
sprzętu lub jego złą konserwacją. 

 Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą pracą pompy obiegowej. 
 Szkody spowodowane działaniem osób nieupoważnionych. 
 Wady spowodowane nieprawidłowym podłączeniem do instalacji elektrycznej 

lub niewłaściwym napięciem itp. 
 Brak protokołów pierwszego uruchomienia  lub niepełna dokumentacja.
 Naruszenie przez konsumenta zasad instalacji, przechowywania, transportu i 

działania urządzenia. 
 Praca z wadliwym podstawowym systemem automatyki i zewnętrznym 

systemem sterowania zaleconym do wymiany.
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 Samodzielna naprawa, demontaż, wymiana części składowych, które naruszają 
wydajność produktu. 

 Uszkodzenia mechaniczne w urządzeniu. 
 Niespójność parametrów sieci elektrycznej lub warunków pracy, istniejących 

norm i standardów. 
 Używanie produktu do celów, do których nie jest przeznaczony. 
  Brak lub uszkodzenie plomby gwarancyjnej. 
 Warunki pracy i schemat połączeń elektrycznych nie są zgodne z „Instrukcją 

instalacji i obsługi” opisanej w dokumentacji technicznej kotła. 
 Ingerencja w urządzenie- (brak czujników, adapterów, zmiana obwodu 

elektrycznego i zmiana wartości nominalnej części składowych). 
 Produkt ma ślady uszkodzeń mechanicznych (naruszenie plomb, nietypowy 

wygląd, wypalenie zacisków mocy z zewnątrz).  
 Obecność śladów wpływu wilgoci, wnikania ciał obcych, kurzu, brudu do wnętrza

produktu (w tym owadów). Następstw nieszczęśliwych wypadków (uderzenia 
pioruna pożar, powódź. 

 Braku wentylacji z przyczyn niezależnych od producenta. 
 Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych czujników. 

7. Jakakolwiek ingerencja w przedmiot sprzedaży, jego zamiany konstrukcyjne lub
inne modyfikację dokonywane przez osoby nieupoważnione, a także korzystanie
z przedmiotu sprzedaży w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcją i
innymi dokumentami przekazanymi nabywcy w momencie sprzedaży, powodują
wygaśnięcie niniejszej gwarancji. 

8. W  przypadku  stwierdzenia  wady  Nabywca  zobligowany  jest  fakt  zgłosić
Gwarantowi niezwłocznie jednak nie później  niż  2 dni od dnia ujawnienia się
wady. Zgłoszenie wady można dokonać 
- telefonicznie pod numerami: 695564045 
- mailowo pod adresem e-mail: ekowiktor@gmail.com

W  zgłoszeniu  powinna  znaleźć  się  informacja  o  przedmiocie  sprzedaży,  wraz
podaniem danych go identyfikujących i dacie jego zakupu, oraz szczegółowy opis
usterki i jej objawów.

9. Przyjęcie zgłoszenia zostanie potwierdzone pocztą elektroniczną lub/i w formie
papierowej.  Za  moment  przyjęcia  zgłoszenia  uznaje  się  potwierdzenie  jego
otrzymania przez Gwaranta 

10. Niezbędnym warunkiem dochodzenia praw z gwarancji jest okazanie niniejszej
gwarancji wraz z oryginałem dowodu zakupu (paragon lub faktura VAT),  oraz
prawidłowo wypełnionych protokołów pierwszego uruchomienia. Klient jeśli jest
to niezbędne do prawidłowego ustalenia przyczyny usterki powinien dostarczyć
dokumentacje zdjęciową elementów skladowych systemu grzewczego mających
wpływ na prawidowe działanie kotła. 

11. W  razie  zaistnienia  wad,  Nabywca  dostarczy  przedmiot  sprzedaży  na  koszt
Gwaranta  do punktu serwisowego położnego  w (  wg wskazań gwaranta  )  po
uprzedniej  uzgodnieniu  terminu,  gwarant  zobowiązuje  się  na  własny  koszt
zapewnic transport wadliwego urządzenia do serwisu
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12. Gwarant  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  szkody wynikłe  podczas  transportu
świadczonego  przez  firmy  zewnętrzne.  Za  odpowiednie  przygotowanie
urządzenia  do  transportu  do  Gwaranta  odpowiedzialny  jest  Nabywca.
Warunkiem zachowania przez Nabywcę  uprawnień z tytułu gwarancji jest m.in.
dostarczenie  przedmiotu  sprzedaży  do  punktu  serwisowego  w  stanie
kompletnym, bez naruszonych plomb, naklejek i inny zabezpieczeń producenta.

13. Gwarant zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej gwarancji w
terminie 21 dni od dnia dostarczenia przedmiotu sprzedaży, chyba że z uwagi na
okoliczność od niego niezależne w szczególności okres oczekiwania na dostawę
części  lub  części  zamiennych  z  zagranicy  lub  konieczności  przeprowadzenia
szczegółowych  testów,  prac  rozruchowych,  cykli  uruchomień  technicznych,
termin  ten  będzie  musiał  zostać  wydłużony.  W  takiej  sytuacji  Gwarant
zobowiązany  będzie  do  poinformowania  Nabywcy  o  zmianie  terminu
obowiązków  wynikających  z  gwarancji,  niezwłocznie  po  wystąpieniu  nowych
okoliczności. 

14. Czas wykonania usługi transportowej nie jest wliczany do czasy wykonywania
poszczególnych czynności w ramach udzielonej gwarancji

15. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu sprzedaży
od dnia jej  wydania Gwarantowi do dnia jej  odebrania przez Nabywcę ponosi
Gwarant. 

16. Gwarancją nie są objęte:
1) mechaniczne  uszkodzenia  spowodowane  przez  Nabywcę  jego

pracowników, klientów, podwykonawców,
2) uszkodzenia  i  wady  powstałe  na  skutek  używania  i  przechowywania

przedmiotu sprzedaży niezgodnie z instrukcją obsługi,
3) naprawy podjęte przez Nabywcę we własnym zakresie.

17. W  przypadku  niezgodności  pomiędzy  deklarowaną  przez  Nabywcę  usterką,  
a stanem faktycznym stwierdzonym podczas dokonywania naprawy w punkcie
serwisowym,  Nabywca  może  zostać  obciążony  kosztem  ekspertyzy,  jeżeli
konieczność  jej  wykonania  będzie  niezbędna  dla  prawidłowej  realizacji
zobowiązań  ciążących  na  Gwarancie.  Nabywca  może  także  zostać  obciążony
kosztami  czyszczenie  i  innych  czynności  konserwacyjnych  w  przypadku
dostarczenia  przedmiotu  sprzedaży  złym  stanie  technicznym  wynikającym  z
nieprawidłowego jego używania.

18. Gwarant  będzie  zwolniony od wszelkich  roszczeń w ramach gwarancji,  jeżeli
niewykonanie lub nienależyte wykonanie jego zobowiązań w ramach udzielonej
gwarancji wynikło na skutek okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska
żywiołowa,  niepokoje  społeczne  itp.  lub  okoliczność  zawinionych  przez
Nabywcę, jego klientów, pracowników, podwykonawców.

19. Gwarant  nie  odpowiada  za  szkody  i  straty.  Gwarant  nie  ponosi
odpowiedzialności  za  szkody  z  tytułu  utraconych  przez  Nabywcę  korzyści
obejmujące  także  szkody  powstałe  w  skutek  niemożności  korzystania  
z urządzenia w czasie jego naprawy. Maksymalna odpowiedzialność Gwaranta  
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w  pozostałym  zakresie  ograniczona  jest  do  wysokości  wartości  przedmiotu
sprzedaży netto.

20. W  przypadku  nieuzasadnionego  zgłoszenia  (zgłoszenia  usterki  sprawnego
urządzenia  lub  gdy uszkodzenie  powstało  z  winy nabywcy,  jego  pracownika,
klienta, podwykonawcy) Nabywcy zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz
transportu.

21. Gwarancja obowiązuje na terenie Polski.
22. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających

z niezgodności przedmiotu sprzedaży z umową.
23. Cesja praw z tytułu niniejszej gwarancji na innych podmiot, możliwa jest jedynie

po  uzyskaniu  zgody  Gwaranta  udzielonej  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
nieważności 

24. Wszelki spory powstałe na tle niniejszej gwarancji rozstrzygane będą wyłącznie
przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Gwaranta 

25. W  sprawach  nieuregulowanych  zastosowanie  znajda  przepisy  Kodeksu
Cywilnego 
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