
modern heating technology
Tarmet

KARTA GWARANCYJNA

Numer

Zbiornik Solarny
Model:

z wężownicą pojedyńczą 
z wężownicą podwójną

MAX

Nabywca:

Dystrybutor:
Data zakupu: /dd/mm/rr

Adres:

Pojemność [L]: 150/200/300/400/500/750/1000

Tarmet
Osowa 27, 28-305 Sobków
Tel: 41 387-30-22

Numer seryjny:

Gwarancja:

NES ltd.
12 Madara blv.
Tel: 054 874 555

Emaliowany zbiornik na wodę, pojemność do 1500L: 5/pięć/ lat
Części elektryczne: 1/jeden/ rok 



WARUNKI GWARANCJI:
1. Gwarancja jest ważna tylko po okazaniu czytelnej i należycie wypełnionej 
karty gwarancyjnej. Wszelkie poprawki na karcie gwarancyjnej powodują jej 
unieważnienie.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się od daty zakupu.
3. Prace instalacyjne, podłączenie do rurociągu i test funkcjonalny muszą być 
wykonane przez osoby upoważnione. Wszystkie wymagania zawarte w 
instrukcji obsługi muszą być ściśle przestrzegane.
4. Producent zobowiązuje się do naprawy wadliwie działającego produktu 
przez okres gwarancyjny.
5. Jeśli produkt nie działa prawidłowo po instalacji, zostanie on naprawiony lub 
wymieniony przez producenta według własnego uznania.
6. Czas trwania wymiany/naprawy urządzenia są ustalane w drodze 
wzajemnego porozumienia między klientem a dostawcą, ale nie później niż 10 
(dziesięć) dni po zgłoszeniu szkody.
7. Dokument zakupu (paragon fiskalny lub faktura) musi być dołączony do 
niniejszej karty gwarancyjnej.

USZKODZENIA NIE OBJĘTE GWARANCJĄ:
1. Uszkodzenia powstałe w wyniku usunięcia zainstalowanego urządzenia 
z jego pierwotnej instalacji i kolejnej ponownej instalacji.
2. Samowolne dokonywanie napraw lub przeróbek przez osoby nieuprawnione 
oraz używanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją powodują utratę 
gwarancji.
3. Części szybko zużywające się, takie jak osłona anody, zawór bezpieczeń-
stwa, wszystkie odłączane części od głównego korpusu oraz wszystkie 
elementy szklane, gumowe i inne o ograniczonym okresie użytkowania nie są 
objęte niniejszą gwarancją.
4. Szkody powstałe w sprzęcie używanym w połączeniu z dostarczonym 
urządzeniem.
5. Szkody spowodowane niedoborem prądu, wstrząsem lub niestandardowym 
zasilaniem elektrycznym. 
6. Uszkodzenia powierzchni produktu spowodowane podczas transportu.
7. Urządzenia zainstalowane w pomieszczeniach, które nie pozwalają na prace 
konserwacyjne, nie podlegają serwisowi gwarancyjnemu.
8. Producent nie ponosi odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie 
szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania przepisów instrukcji użytkownika, 
w tym między innymi za szkody powstałe w trakcie transportu, szkody wynika-
jące z nieprawidłowej instalacji, konserwacji lub użytkowania produktu.

/data/ /pieczątka i podpis sprzedawcy/


