Warunki gwarancji:
1. Gwarantem w rozumieniu “Warunków gwarancji” jest Pro Eco Solutions Ltd.
Zg³oszenia gwarancyjne nale¿y zg³aszaæ u sprzedawcy, instalatora lub w naszym Oddziale: Sadków,
ul. Kasztanowa 2, 55-080 K¹ty Wroc³awskie. Do zg³oszenia nale¿y do³¹czyæ kartê gwarancyjn¹, kopiê
dowodu zakupu oraz opis wykrytej wady.
2. Gwarancja obejmuje wady produktu, które zostan¹ ujawnione w okresie:
- 5 lat od daty zakupu – zestawy JNCY oraz kolektory z serii JNSC (w przypadku monta¿u przez
nieautoryzowany serwis lub gdy kolektor pracuje na innym ni¿ zalecanym przez producenta p³ynie
glikolowym okres gwarancji jest skrócony do 3 lat)
- 5 lat od daty zakupu – s³oneczne podgrzewacze wody z serii JNHP, JNHX, JNQG, JNYL
- 5 lat od daty zakupu – zasobniki na c.w.u. (w przypadku monta¿u przez nieautoryzowany serwis 3 lata)
- 1 rok od daty zakupu – pozosta³e akcesoria hydrauliczne, elektryczne oraz elektronika
3. Warunkiem otrzymania gwarancji jest posiadanie dowodu zakupu oraz wype³nionej karty
gwarancyjnej.
4. Gwarancja jest wa¿na na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku korzystania z zakupionego
sprzêtu w innych krajach Kupuj¹cy jest zobowi¹zany dostarczyæ uszkodzony towar do serwisu w
Polsce oraz odebraæ go na w³asny koszt.
5. Monta¿ sprzêtu musi byæ wykonany zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w Polsce przepisami i normami oraz
z zaleceniami. Monta¿ mo¿e wykonaæ osoba posiadaj¹ca odpowiednie uprawnienia.
6. Wady ujawnione w okresie gwarancji bêd¹ usuwane bezp³atnie do 21 dni roboczych od daty
zg³oszenia reklamacji. W przypadku zaistnienia wa¿nych przyczyn obiektywnych termin ten w
porozumieniu z Kupuj¹cym mo¿e zostaæ wyd³u¿ony. Gwarant dokona naprawy lub wymiany sprzêtu w
terminie uzgodnionym z Kupuj¹cym.
7. Reklamacjê nale¿y zg³aszaæ u Sprzedawcy lub Gwaranta wraz z kopi¹ dowodu zakupu i kart¹
gwarancyjn¹.
8. Gwarancji podlegaj¹ wady powsta³e w trakcie produkcji. Gwarant zobowi¹zuje siê do naprawy
wadliwego sprzêtu, obni¿enia ceny lub wymiany na nowy, gdy naprawa nie jest mo¿liwa.
9. W przypadku gdy naprawa wadliwego sprzêtu nie jest mo¿liwa producent mo¿e zatrzymaæ go w
serwisie oraz zwróciæ kupuj¹cemu jego wartoœæ (lub zaproponowaæ wymianê na inny model - za
dop³at¹ lub czêœciowym zwrotem gotówki)
10. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeñ wynikaj¹cych z u¿ytkowania niezgodnego z ogólnie przyjêtymi zasadami tego typu
urz¹dzeñ, niezgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami Gwaranta;
b) uszkodzeñ powsta³ych z winy Kupuj¹cego;
c) produktów, w których stwierdzono ingerencjê osób nieupowa¿nionych, polegaj¹c¹ na przeróbkach,
samodzielnej naprawie, zmianach konstrukcyjnych;
d) uszkodzeñ powsta³ych na skutek braku zasilania energii elektrycznej;
e) uszkodzeñ powsta³ych wskutek niew³aœciwej instalacji i monta¿u;
f) niew³aœciwej pracy urz¹dzenia wynikaj¹cej z b³êdnie dobranych parametrów instalacji, ustawieñ
sterownika, niew³aœciwego odpowietrzenia uk³adu, nieprawid³owej pracy zaworów bezpieczeñstwa itp..
g) monta¿u niezgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi w³aœciwymi ze
wzglêdu na miejsce monta¿u.
h) dzia³ania czynników takich jak: ogieñ, sole, ³ugi, kwasy i inne substancje chemiczne. Szczególn¹
uwagê nale¿y zwróciæ na œrodki czyszcz¹ce, które mog¹ wp³ywaæ negatywnie na pow³oki metalowe,
powoduj¹ zarysowania szk³a, w¿ery i pêkniêcia uszczelek, uszkodzenia farb zabezpieczaj¹cych
elementy stalowe.
i) uszkodzeñ mechanicznych
j) uszczelnieñ po³¹czeñ gwintowanych oraz elementów ulegaj¹cych naturalnemu zu¿yciu
k) elementów eksploatacyjnych ulegaj¹cych zu¿yciu takich jak: anoda magnezowa, uszczelki gumowe,
silikonowe, wymienne tuleje rurek heat-pipe.
l) wad nieistotnych, które nie maj¹ wp³ywu na wartoœæ u¿ytkow¹ sprzêtu
m) sprzêtu, na który zosta³a obni¿ona cena.
11. Zastosowany p³yn solarny (jeœli jest wymagany w danym typie urz¹dzenia) musi odpowiadaæ
parametrom zalecanym przez Gwaranta a jego jakoœæ musi byæ kontrolowana co 2 lata.
12. Ogólne zasady u¿ytkowania i konserwacji:
Sprzêt nale¿y u¿ytkowaæ zgodnie wytycznymi i ogólnie przyjêtymi zasadami u¿ytkowania tego typu
wyrobów, ze szczególnym uwzglêdnieniem warunków opisanych poni¿ej:
a) urz¹dzenia powinny byæ zainstalowane oraz u¿ytkowane zgodnie z instrukcj¹ monta¿u;

b) do momentu nape³nienia instalacji, w celu ochrony przed nadmiernym przegrzaniem, kolektory powinny
pozostawaæ przykryte;
c) nape³nianie i odpowietrzanie instalacji powinno odbywaæ siê przy przykrytych kolektorach lub w godzinach
porannych, kiedy instalacja jest ch³odna;
d) instalacjê nale¿y kontrolowaæ i odpowietrzaæ nie rzadziej ni¿ raz do roku;
e) wymiana p³ynu solarnego w instalacji powinna byæ przeprowadzana co najmniej co 5 lat lub wczeœniej po
utracie w³aœciwoœci przez p³yn;
f) instalacjê nale¿y zabezpieczyæ na wypadek braku zasilania energii elektrycznej
g) instalacjê nale¿y zabezpieczyæ na wypadek mrozu - jeœli instrukcja monta¿u i eksploatacji tego wymaga,
nale¿y ca³y uk³ad opró¿niæ z wody lub zdemontowaæ urz¹dzenie na okres zimowy.
13. W przypadku jakichkolwiek w¹tpliwoœci co do sposobu dzia³ania urz¹dzenia, jego prawid³owej
eksploatacji oraz przeprowadzania kontroli oraz konserwacji sprzêtu prosimy kontaktowaæ siê z
Instalatorem. Jeœli instalator potwierdzi wadê sprzêtu prosimy o kontakt ze Sprzedawc¹ lub bezpoœrednio z
Gwarantem.
14. Za nieuzasadnion¹ reklamacjê uznaje siê gdy:
a) urz¹dzenie jest sprawne;
b) dotyczy spraw okreœlonych w pkt. 10;
c) nie by³y przestrzegane zasady okreœlone w pkt. 11, 12;
d) dotyczy czynnoœci serwisowych, kontrolnych, regulacji uk³adu, wymiany elementów eksploatacyjnych;
14. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, u¿ytkownik ponosi koszty zwi¹zane z transportem, dojazdem
serwisanta oraz przegl¹dem instalacji.

Naprawy Gwarancyjne:
data naprawy:

opis wykonanej naprawy:

podpis (pieczêæ)
dokonuj¹cego naprawy

gwarancja
przed³u¿ona
do dnia:

