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WARUNKI GWARANCJI
HOTTERM zapewnia sprawne funkcjonowanie pomp ciep³a pod warunkami przedstawionymi poni¿ej:
·
urz¹dzenia s¹ montowane przez przeszkolonych instalatorów posiadaj¹cych niezbêdn¹ wiedzê oraz uprawnienia
do instalacji pomp ciep³a, zgodnie wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji obs³ugi oraz z obowi¹zuj¹cymi
w Polsce przepisami i normami,
·
urz¹dzenia s¹ u¿ytkowane zgodnie z zasadami u¿ytkowania, konserwacji oraz z przeznaczeniem, zawartymi
w instrukcji obs³ugi,
·
urz¹dzenia s¹ uruchamiane, naprawiane i serwisowane przez Serwis Producenta/Autoryzowanego Serwisanta.
1.

HOTTERM udziela gwarancji co do jakoci sprzedawanych pomp ciep³a (dalej urz¹dzenie):
a) Gwarancja podstawowa - 24 miesi¹ce od dnia uruchomienia urz¹dzenia, lecz nie d³u¿ej ni¿ 27 miesiêcy od
daty dostawy urz¹dzenia.
Warunkiem obowi¹zywania gwarancji podstawowej jest:
· posiadanie wa¿nej Karty Gwarancyjnej wype³nionej przez osoby do tego uprawnione oraz dowodu zakupu,
· wykonanie przez Serwis Producenta/Autoryzowanego Serwisanta p³atnego pierwszego uruchomienia.*
· wykonanie przez Serwis Producenta/Autoryzowanego Serwisanta p³atnych 2 przegl¹dów gwarancyjnych.
Pierwszy przegl¹d gwarancyjny powinien byæ wykonany przed up³ywem pierwszego roku eksploatacji (np. w 1011 miesi¹cu eksploatacji), natomiast drugi przegl¹d powinien byæ wykonany przed up³ywem drugiego roku
eksploatacji pompy ciep³a (np. w 22-23 miesi¹cu eksploatacji).*
Wykonanie przegl¹du powinno byæ potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej.
W przypadku niewykonania przez U¿ytkownika pompy ciep³a obowi¹zkowych okresowych przegl¹dów
gwarancyjnych, gwarancja podstawowa na urz¹dzenie wygasa z up³ywem terminu wykonania wymaganego
przegl¹du gwarancyjnego.
b) Gwarancja dodatkowa - 60 miesiêcy od uruchomienia urz¹dzenia, lecz nie d³u¿ej ni¿ 63 miesi¹ce od daty
dostawy.
Warunkiem udzielenia gwarancji dodatkowej jest uiszczenie przez U¿ytkownika op³aty rycza³towej w czasie trwania
pierwszego roku ksploatacji urz¹dzenia (do 12 miesiêcy od dnia uruchomienia urz¹dzenia).*
Dodatkowym warunkiem jest wykonywanie odp³atnych przegl¹dów okresowych w kolejnych latach eksploatacji
w 3, 4 i 5 roku przez serwis Producenta/Autoryzowanego Serwisanta. Ka¿dy przegl¹d powinien byæ wykonany
przed up³ywem kolejnego roku eksploatacyjnego.*
Wykonanie przegl¹du powinno byæ potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej.
W przypadku niewykonania przez U¿ytkownika pompy ciep³a obowi¹zkowych okresowych przegl¹dów
gwarancyjnych, gwarancja dodatkowa na urz¹dzenie wygasa z up³ywem terminu wykonania wymaganego przegl¹du
gwarancyjnego.

2.

Gwarancja obejmuje wy³¹cznie wady fizyczne, polegaj¹ce na wadach materia³owych lub wadliwym wykonaniu,
tkwi¹ce w urz¹dzeniu w momencie jego dostarczenia do nabywcy.

3.

Gwarancja obowi¹zuje jedynie w stosunku do urz¹dzeñ, które zosta³y prawid³owo zainstalowane, uruchomione
i eksploatowane zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (dalej dokumentacja DTR)
urz¹dzenia.

4.

Gwarancja wygasa w przypadku:
a) dokonania jakiejkolwiek naprawy lub przeróbki urz¹dzenia przez osobê inn¹ ni¿ upowa¿niony pracownik dzia³u
serwisowego HOTTERM,
b) naruszenia, uszkodzenia, zerwania plomb lub innych zabezpieczeñ urz¹dzeñ,
c) naruszenia obowi¹zków wynikaj¹cych dla nabywcy z udzielonej gwarancji,
d) w przypadku zainstalowania urz¹dzenia, jego uruchomienia lub eksploatacji niezgodnie z dokumentacj¹ DTR
urz¹dzenia,
e) up³ywu okresu gwarancji.
Gwarancj¹ nie s¹ objête wszelkie usterki inne ni¿ tkwi¹ce w urz¹dzeniu w momencie jego dostarczenia nabywcy,
w szczególnoci powsta³e wskutek:
a) niew³aciwego zamontowania, zainstalowania b¹d eksploatacji urz¹dzenia, przez co nale¿y rozumieæ dokonanie
tych czynnoci sprzecznie z zasadami obs³ugi urz¹dzenia lub przez niewykwalifikowany personel,
b) u¿ywania urz¹dzeñ w warunkach nieodpowiadaj¹cych ich zwyk³emu przeznaczeniu lub w warunkach innych
ni¿ okrelone w dokumentacji DTR urz¹dzenia,

5.

* aktualny cennik dostêpny jest na stronie internetowej www.hotterm.pl w zak³adce Serwis
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c) oddzia³ywania jakiejkolwiek si³y lub czynnika zewnêtrznego, w tym tak¿e promieniowania jonizuj¹cego, pola
magnetycznego, czynników chemicznych lub mechanicznych, zalania urz¹dzenia oraz dzia³ania si³ przyrody,
d) wadliwego transportu, sk³adowania, przechowywania, czyszczenia albo konserwacji urz¹dzenia,
e) zwarcia w instalacji elektrycznej poza urz¹dzeniem.
6.

W razie wyst¹pienia w okresie gwarancyjnym wady fizycznej, nabywcy urz¹dzenia przys³uguje nieodp³atna naprawa
urz¹dzenia lub jego czêci. HOTTERM mo¿e zdecydowaæ, ¿e zamiast naprawy danej czêci wymieni j¹ na woln¹
od wad.

7.

W przypadku wyst¹pienia wady, nabywca niezw³ocznie, nie póniej jednak w ci¹gu 2 dni od dnia jej wykrycia,
poinformuje o tym HOTTERM i zaniecha u¿ywania urz¹dzenia do czasu usuniêcia wady. Zg³oszenie wady wraz
z jej opisem nale¿y zg³osiæ na pimie lub za pomoc¹ poczty elektronicznej.

8.

Gotowoæ instalacji do pierwszego uruchomienia, stwierdzone wady lub usterki nale¿y zg³aszaæ do Gwaranta,
e-mail: biuro@hotterm.pl.

9.

Po wykonaniu pierwszego uruchomienia i wype³nieniu protoko³u przez Serwis Producenta/Autoryzowanego
Serwisanta, U¿ytkownik odsy³a w terminie 30 dni od daty wykonania us³ugi kopiê Karty Pierwszego Uruchomienia
urz¹dzenia do Gwaranta na adres: Hotterm Prochaski, Bi³ka Sp. j., ul. Ottawska 41, Grabówka, 15-523 Bia³ystok,
e-mail: biuro@hotterm.pl.

10. W chwili odbioru Karty Gwarancyjnej nale¿y upewniæ siê, czy numer seryjny urz¹dzenia oraz data zakupu s¹ zgodne
z numerem seryjnym i datami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Kartê? gwarancyjn¹ nale¿y przechowywaæ
wraz z dowodem zap³aty, a w przypadku ujawnienia usterki  udostêpniæ j¹ Gwarantowi.
11. Urz¹dzenie nale¿y u¿ytkowaæ zgodnie z zasadami bhp i ppo¿. oraz innymi okrelonymi prawem powszechnie
obowi¹zuj¹cym.
12. Obowi¹zek dba³oci  urz¹dzenie musi byæ traktowane z dba³oci¹ i uwag¹ przez U¿ytkownika tak, aby zminimalizowaæ
ryzyko wyst¹pienia szkód lub usterek.
13. Zg³oszenia awarii s¹ przyjmowane pod numerami serwisowymi podanymi na stronie Gwaranta.
14. Gwarancja obejmuje urz¹dzenia zakupione i u¿ytkowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu, gdzie
dokonano pierwszego uruchomienia.
15. W ramach gwarancji zostan¹ bezp³atnie usuniête wszystkie wady jednoznacznie wynikaj¹ce z winy producenta.
Uszkodzone wymienione czêci stanowi¹ w³asnoæ firmy Gwaranta.
16. Naprawa urz¹dzenia wykonywana bêdzie u U¿ytkownika. Przez naprawê rozumie siê wykonywanie czynnoci
o charakterze specjalistycznym, w³aciwym dla usuniêcia wady b¹d usterki w zakresie objêtym niniejsza Gwarancj¹.
17. W okresie trwania gwarancji Gwarant zapewnia bezp³atne dokonanie naprawy, usuniecie wady fizycznej urz¹dzenia,
w terminie:
a) 14 dni od daty dokonania zg³oszenia, je¿eli usuniecie wady nie wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych
przedmiotu umowy, pod warunkiem udostêpnienia urz¹dzenia przez nabywcê w terminie okrelonym przez
HOTTERM, chyba ¿e konieczne bêdzie sprowadzenie czêci zamiennej od producenta, w którym to przypadku
HOTTERM zakreli nabywcy nowy termin usuniêcia wady, nie d³u¿szy ni¿ 8 tygodni licz¹c od udostêpnienia
urz¹dzenia,
b) 21 dni od daty dokonania zg³oszenia, je¿eli usuniecie wady wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych,
pod warunkiem udostêpnienia urz¹dzenia przez nabywcê w terminie okrelonym przez ST, chyba ¿e konieczne
bêdzie sprowadzenie czêci zamiennej od producenta, w którym to przypadku ST zakreli nabywcy nowy
termin usuniêcia wady, nie d³u¿szy ni¿ 8 tygodni licz¹c od udostêpnienia urz¹dzenia.
18. U¿ytkownik zobowi¹zany jest zapoznaæ siê z lokalnymi warunkami technicznymi i wymogami bezpieczeñstwa.
Niestosowanie siê do tych przepisów oraz jakiekolwiek samowolne dokonanie zmian przeróbek w urz¹dzeniu
przez osobê nieupowa¿nion¹ powoduje utratê gwarancji.
19. W przypadku, gdy U¿ytkownik dwukrotnie uniemo¿liwi dokonanie naprawy gwarancyjnej, mimo gotowoci
Gwaranta do jej wykonania, to uwa¿a siê, ¿e U¿ytkownik zrezygnowa³ z roszczenia zawartego w zg³oszeniu
gwarancyjnym.
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20. U¿ytkownik ponosiæ bêdzie wszelkie koszty zwi¹zane z nieuzasadnionym wezwaniem Serwisu Producenta /
Autoryzowanego Serwisanta w przypadku stwierdzenia prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia lub gdy przyczyn¹
zatrzymania by³o uszkodzenie w instalacji wspó³pracuj¹cej (instalacji grzewczej c.o., instalacji elektrycznej, a tak¿e
braku b¹d nieprawid³owego zasilania elektrycznego).
21. Serwis Producenta/Autoryzowany Serwisant mo¿e odmówiæ wykonania naprawy urz¹dzenia w przypadku, gdy
zosta³y wprowadzone w nim lub w jego bezporednim otoczeniu przeróbki zagra¿aj¹ce bezpiecznemu u¿ytkowaniu
urz¹dzenia.
22. W przypadku gwarancyjnej wymiany urz¹dzenia na nowe, okres gwarancji liczony jest jak dla nowego urz¹dzenia.
23. Gwarancja nie obejmuje czêci eksploatacyjnych, które ulegaj¹? naturalnemu zu¿yciu, uszkodzeñ mechanicznych,
czynnoci serwisowych, kontrolnych, pomiarowych i regulacji uk³adu, dokonywanych na sprawnym urz¹dzeniu
bez zwi¹zku z jego awari¹ (takie czynnoci mog¹ byæ dodatkow¹ us³ug¹, p³atn¹ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi cennikami).
24. Gwarancj¹ nie s¹ objête uszkodzenia urz¹dzenia spowodowane:
a) niew³aciwym u¿ytkowaniem lub nadmiern¹ eksploatacj¹ urz¹dzenia przez U¿ytkownika w czasie trwania
gwarancji,
b) u¿ytkowaniem urz¹dzenia niezgodnie z instrukcj¹ obs³ugi lub przepisami bezpieczeñstwa,
c) zewnêtrznymi czynnikami mechanicznymi, atmosferycznymi, wy³adowaniami atmosferycznymi itp.,
d) zastosowaniem niew³aciwego zasilania elektrycznego oraz przepiêciami i spadkami napiêæ w sieci
elektroenergetycznej,
e) niew³aciw¹, niesprawn¹ lub wadliw¹ instalacj¹ elektryczn¹ (np. pod³¹czeniem do nieuziemionego gniazda
zasilaj¹cego),
f) brakiem instalacji uziemiaj¹cej (ochronnej) urz¹dzenia,
g) nape³nieniem i uzupe³nieniem instalacji glikolem nie
spe³niaj¹cym norm jakoci,
h) sterowanie urz¹dzeniem za pomoc¹ automatyki innej ni¿ zalecana przez producenta,
i) brakiem odpowiednich filtrów, naczyñ przeponowych i zaworów bezpieczeñstwa, dobranych zgodnie ze sztuk¹
budowlan¹,
j) stosowaniem jako nonika ciep³a p³ynu o niezgodnym z zaleceniami producenta stê¿eniu substancji niezamarzaj¹cej
(o zbyt wysokiej temperaturze krystalizacji),
k) pod³¹czeniem do niesprawnej lub gro¿¹cej zamro¿eniem instalacji, korozj¹, odbarwieniami lub przebarwieniami,
l) innymi czynnikami powsta³ymi nie z winy producenta.
25. Gwarancja nie obejmuje urz¹dzenia:
a) które nie zosta³y uruchomione i wyregulowane przez Serwis Producenta / Autoryzowanego Serwisanta,
b) w których dokonywano zmian lub przeróbek przez osoby nieupowa¿nione,
c) które nie posiadaj¹ poprawnie i ca³kowicie wype³nionych kart gwarancyjnych,
d) które zosta³y zalane wod¹ wodoci¹gow¹ oraz pracuj¹ na instalacji bez ród³a szczytowego np. grza³ki elektrycznej
lub kot³a i bêd¹ce nie pod³¹czone do automatyki pompy ciep³a, które zapewniaj¹ minimaln¹ temperaturê
powrotu do prawid³owej pracy pompy ciep³a, e) które posiadaj¹ zerwanie plomby lub inne zabezpieczenia
urz¹dzenia.
26. Gwarant nie odpowiada za utratê, uszkodzenie lub zniszczenie urz¹dzenia nie wynikaj¹ce z wady produkcyjnej
i konstrukcyjnej.
28. Wszelkie dalsze roszczenia U¿ytkownika w ramach uprawnieñ z gwarancji, a w szczególnoci roszczenia
odszkodowawcze z tytu³u poniesionych szkód (specjalne, karne, nastêpcze lub porednie szkody), utraconych
danych, utraconych korzyci i zysków, bez wzglêdu na ich podstawê prawn¹, s¹ wykluczone
Niniejszym owiadczam, ¿e:
 urz¹dzenie zosta³o dostarczone zgodnie z zamówieniem,
 firma instalacyjna zaznajomi³a mnie z zasad¹ dzia³ania i obs³ug¹ urz¹dzenia oraz przekaza³a komplet dokumentacji,
 przyjmujê do wiadomoci zalecenia producenta pompy ciep³a oraz niniejsze Warunki gwarancji pomp ciep³a,
 potwierdzam prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia w dniu uruchomienia.

Data i podpis U¿ytkownika
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