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Sławków, 22.06.2016r.
Wzór karty Gwarancyjnej

Zakład Kotlarsko- lusarski Ryszard Wojciechowski zwany dalej “producentem” udzielaŚ
24 miesi cznej gwarancji od daty sprzedaży na elementy mechaniczne, podajnik i zasobnik paliwa,
ruchome i elektryczne kotła BIO-WULKAN LUX oraz
60 miesi cznej gwarancji na korpus wymiennika kotła
za wyjątkiem elementów wymienionych w punkcie 10-Elementy normalnie zu ywaj ce si (patrz
niniejsza instrukcja str. 10)
pod warunkiem przestrzegania niniejszej instrukcji (szczególnie rozdziału „Trwało ć kotła” tzn.
zamontować zawór mieszający 4-drogowy lub inne urządzenie w celu ochrony kotła przed niską
temperaturą wody powrotnej z C.O.) i wymienionych niżej kryteriówŚ

1. INSTALACJI KOTŁA DOKONA PRODUCENT LUB UPOWA NIONY PRZEZ NIEżO INSTALATOR, CO
POTWIERDZI WŁASNOR CZNYM PODPISEM I PIECZ TK NA STRONIE 14 NINIEJSZEJ INSTRUKCJI.

2. COROCZNIE PRZED ROZPOCZ CIEM SEZONU żRZEWCZEżO UPRAWNIONY
SERWISANT DOKONA PRZEżL DU PODZESPOŁÓW KOTŁA. Przegląd taki jest płatny i
dokonuje się go na wniosek wła ciciela kotła po uprzednim telefonicznym lub listownym uzgodnieniu
terminu przeglądu dogodnego dla obu stron. Nie wykonanie takiego przeglądu po każdym sezonie
grzewczym powoduje utratę gwarancji.
3. Nabywca zamontuje kocioł zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.
4. Nabywca podczas eksploatacji kotła będzie utrzymywał temperaturę wody powrotnej nie niższą niż 53C
za pomocą zainstalowanego w obiegu zaworu mieszającego 4-drogowego lub innego urządzenia.
5. Instalacja elektryczna, do której podłączony będzie kocioł spełniać będzie wymagania okre lone w
instrukcji obsługi sterownika elektronicznego.
6. Przekrój i wysoko ć komina, do którego podłączony jest kocioł spełnia wymagania wymienione w tej
instrukcji.
7. Kocioł zamontowany będzie w suchym miejscu (korozja kotła i awarie automatyki spowodowane lejącą
się na kocioł wodą lub ustawieniem kotła w wodzie stojącej na dnie kotłowni nie będzie podlegać
reklamacji).
8. Nabywca do napełniania i uzupełniania instalacji będzie używał wody o składzie chemicznym okre lonym
w PN-93/C-04607
9. Gwarancja nie obejmuje czyszczenia i konserwacji kotła – nabywca ma obowiązek utrzymywania
kanałów konwekcyjnych, czopucha i podajnika paliwa w należytym stanie. Czyszczenia kanałów
konwekcyjnych, czopucha i podajnika paliwa należy dokonywać zgodnie z rozdz.8 Instrukcji Obsługi, a
także czyszczenia i konserwacji całego kotła po zakończonym sezonie grzewczym pod rygorem utraty
gwarancji.
10. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych kotła i jego elementów w transporcie i instalowaniu
oraz spowodowanych użytkowaniem kotła niezgodnym z instrukcją obsługi.
11. W przypadku reklamacji nabywca zawiadamia producenta (lub serwis) osobi cie, telefonicznie lub
listownie o zaistniałej sytuacji. Producent zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad objętych gwarancją
w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia.
12. Nabywca, który zgłosił nieuzasadnioną reklamację (np.Ś zgłoszenie nieszczelno ci kotła podczas gdy
wystąpiło zjawisko “pocenia się kotła”) poniesie koszty dojazdu przedstawiciela producenta.
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