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WARUNKI GWARANCJI
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Firma HOTTERM Prochaski, Bi³ka sp.j z siedziba w ul. Ottawska 41, Grabówka, 15-523 Bia³ystok, zwana dalej
Gwarantem, udziela gwarancji na okres:
24 miesiêcy  na pompy ciep³a typu powietrze-woda, (27 miesiêcy od daty zakupu)
24 miesiêcy  na pompy ciep³a typu ziemia-woda, (27 miesiêcy od daty zakupu) od dnia pierwszego uruchomienia
przez Autoryzowany Serwis lub Autoryzowanego Instalatora. Istnieje mo¿liwoæ wykupienia gwarancji Dodatkowej
obejmuj¹cej dodatkowy okres 3 lat, liczony od dnia nastêpnego po up³ywie okresu Gwarancji Podstawowej. Zasady
wykupienia Gwarancji Dodatkowej znajduj¹ siê w Warunkach Udzielenia Dodatkowej Gwarancji.
W okresie gwarancji u¿ytkownik urz¹dzenia ma prawo do bezp³atnego usuwania wszystkich usterek powsta³ych
z winy producenta. Zg³oszenie usterki lub wady powinno byæ potwierdzone przez autoryzowanego instalatora lub
serwisanta HOTTERM
Warunki zachowania gwarancji:
prawid³owy monta¿ urz¹dzenia, zgodnie z: instrukcja monta¿u, obowi¹zuj¹cymi normami, przepisami prawa
budowlanego i zasadami sztuki budowlanej oraz zaleceniami producenta okrelonymi w odpowiednich materia³ach
do projektowania, instrukcjach monta¿u i katalogach, w przypadku pomp typu powietrze woda w wersji monoblok
urz¹dzenie musi pracowaæ na roztworze glikolu propylenowego minimum 30% max 45%
wykonanie p³atnego* pierwszego uruchomienia przez Autoryzowany Serwis/Instalatora potwierdzone protoko³em
pierwszego uruchomienia; Autoryzowany Serwis/Instalator ma prawo odmówiæ pierwszego uruchomienia gdy:
· instalacja hydrauliczna, elektryczna lub elektroniczna zosta³a niew³aciwie wykonana lub niedokoñczona,
· usterki zostan¹ odnotowane w Karcie Gwarancyjnej w tabeli Pierwsze uruchomienie/Przegl¹dy, a ponowne
uruchomienie (p³atne) odbêdzie siê dopiero po ich usuniêciu,
Warunkiem utrzymania gwarancji na urz¹dzenia przemys³owe w tym chillery pompy ciep³a itp. pracuj¹ce w systemie
ci¹g³ym tj min 16h/dobê jest wykonanie przez Autoryzowany Serwis/Serwis Fabryczny p³atnego* przegl¹du
gwarancyjnego przed up³ywem pierwszego roku eksploatacji urz¹dzenia oraz odnotowanie us³ugi w Karcie
Gwarancyjnej,
zg³oszenie w formie pisemnej usterki w terminie 48 godzin od momentu jej wyst¹pienia,
okazanie ca³kowicie wype³nionej i podpisanej karty gwarancyjnej,
posiadanie dowodu zakupu urz¹dzenia,
u¿ywanie urz¹dzenia zgodnie z przeznaczeniem, przestrzegaj¹c instrukcji obs³ugi oraz wszelkich zaleceñ producenta.
Warunki niniejszej Gwarancji nie obowi¹zuje w przypadku b³êdnego rozwi¹zania projektowego, nieprawid³owego
okrelenia wydajnoci urz¹dzenia w stosunku do strat cieplnych urz¹dzenia maszyny lub obiektu,
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 Gwarancja.
W przypadku nie wykonania przez U¿ytkownika urz¹dzenia, obowi¹zkowych okresowych przegl¹dów technicznych,
gwarancja na urz¹dzenie traci wa¿noæ.
Gwarancja nie s¹ objête równie¿ uszkodzenia urz¹dzenia spowodowane:
niew³aciwym u¿ytkowaniem lub nadmierna eksploatacja urz¹dzenia przez U¿ytkownika w czasie trwania gwarancji,
u¿ytkowaniem urz¹dzenia niezgodnie z instrukcja obs³ugi lub przepisami bezpieczeñstwa,
zewnêtrznymi czynnikami mechanicznymi, atmosferycznymi, wy³adowaniami atmosferycznymi itp.,
zastosowaniem niew³aciwego zasilania elektrycznego oraz przepiêciami i spadkami napiec w sieci
elektroenergetycznej,niew³aciwa, niesprawna lub wadliwa instalacja elektryczna (np. pod³¹czeniem do nie
uziemionego gniazda zasilaj¹cego),
brakiem instalacji uziemiaj¹cej (ochronnej) urz¹dzenia,
nape³nieniem i uzupe³nieniem instalacji glikolem nie spe³niaj¹cym norm jakoci
sterowanie urz¹dzeniem za pomoc¹ automatyki innej ni¿ zalecana przez producenta,
brakiem odpowiednich filtrów, naczyñ przeponowych i zaworów bezpieczeñstwa, dobranych zgodnie ze sztuka
budowlana,
stosowaniem, jako nonika ciep³a p³ynu o niezgodnym z zaleceniami producenta stê¿eniu substancji niezamarzaj¹cej
(o zbyt wysokiej temperaturze krystalizacji),
pod³¹czeniem do niesprawnej lub gro¿¹cej zamro¿eniem instalacji, korozja, odbarwieniami lub przebarwieniami,

* aktualny cennik dostêpny jest na stronie internetowej www.hotterm.pl w zak³adce Serwis
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innymi czynnikami powsta³ymi nie z winy producenta.
Gwarancja nie s¹ objête urz¹dzenia:
które nie zosta³y uruchomione i wyregulowane przez Autoryzowanego Serwisanta,
w których dokonywano zmian lub przeróbek przez osoby nieupowa¿nione,
które nie posiadaj¹ poprawnie i ca³kowicie wype³nionych kart gwarancyjnych.
Które zosta³y zalane wod¹ wodoci¹gow¹, oraz pracuj¹ na instalacji bez ród³a szczytowego tj grza³ki elektrycznej
lub kot³a i bêd¹ce nie pod³¹czone do automatyki pompy ciep³a
Obowi¹zek dba³oci  urz¹dzenie musi byæ traktowane z dba³oci¹ i uwaga, tak aby zminimalizowaæ ryzyko
wyst¹pienia szkód lub usterek.
W okresie trwania gwarancji gwarant zapewnia bezp³atne dokonanie naprawy, usuniecie wady fizycznej przedmiotu
umowy, w terminie:
7 dni od daty dokonania zg³oszenia, je¿eli usuniecie wady nie wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych
przedmiotu umowy,
14 dni od daty dokonania zg³oszenia, je¿eli usuniecie wady wymaga wymiany elementów konstrukcyjnych.
Gwarant nie bêdzie odpowiedzialny wobec U¿ytkownika w gwarancji za utratê, uszkodzenie lub zniszczenie
urz¹dzenia nie wynik³e z wady produkcyjnej lub konstrukcyjnej.
Gwarancja obejmuje prawo do bezp³atnego usuniêcia usterek urz¹dzenia. Wszelkie dalsze roszczenia uprawnionego
w gwarancji, a w szczególnoci roszczenia odszkodowawcze z tytu³u poniesionych szkód i utraconych korzyci,
bez wzglêdu na ich podstawê prawna, s¹ wykluczone.
W ramach gwarancji zostan¹ bezp³atnie usuniête wszystkie wady jednoznacznie wynikaj¹ce z winy producenta.
Czêci oraz urz¹dzenie z usterkami, które Gwarant wymieni³ w ramach gwarancji, staja siê jego w³asnoci¹.
U¿ytkownik ponosiæ bêdzie wszelkie koszty zwi¹zane z nieuzasadnionym wezwaniem serwisu w przypadku
stwierdzenia prawid³owego dzia³ania urz¹dzenia lub gdy przyczyna zatrzymania by³o uszkodzenie w instalacji
wspó³pracuj¹cej (instalacji grzewczej c.o., instalacji elektrycznej a tak¿e braku b¹d b³êdnego zasilania elektrycznego).
U¿ytkownik jest zobowi¹zany 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¿niona powoduje utratê gwarancji.
Urz¹dzenie nale¿y u¿ytkowaæ zgodnie z zasadami bhp i ppoz. oraz innymi, okrelonymi prawem powszechnie
obowi¹zuj¹cym.
W chwili odbioru karty gwarancyjnej nale¿y upewniæ siê, czy numer seryjny urz¹dzenia oraz data zakupu s¹ zgodne
z numerem seryjnym i data zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Kartê gwarancyjna nale¿y przechowywaæ wraz
z rachunkiem/faktura w bezpiecznym miejscu, a w przypadku ujawnienia usterki  udostêpniæ ja Gwarantowi.
Gwarancja obejmuje urz¹dzenia zakupione i u¿ytkowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu, gdzie
dokonano pierwszego uruchomienia.
Niniejsza gwarancja nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ Kupuj¹cego, wynikaj¹cych z niezgodnoci
towaru z umowa.
W przypadku, gdy Kupuj¹cy dwukrotnie uniemo¿liwi dokonanie naprawy gwarancyjnej, mimo gotowoci Gwaranta
do jej wykonania, to uwa¿a siê, ze Kupuj¹cy zrezygnowa³ z roszczenia zawartego w zg³oszeniu gwarancyjnym.
Po wykonaniu pierwszego uruchomienia i wype³nieniu protoko³u przez Autoryzowanego Serwisanta / Instalatora,
U¿ytkownik wysy³a kopie Karty pierwszego uruchomienia urz¹dzenia do HOTTERM Prochaski, Bi³ka sp.j z siedziba
w ul. Ottawska 41, Grabówka, 15-523 Bia³ystok, e-mail biuro@hotterm.pl . Karta powinna dotrzeæ do Gwaranta
w terminie 30 dni od daty wykonania pierwszego uruchomienia.
Powiadczenie u¿ytkownika
Niniejszym owiadczam, ¿e:
· urz¹dzenie zosta³o dostarczone zgodnie z zamówieniem,
· firma instalacyjna zaznajomi³a mnie z zasada dzia³ania i obs³uga urz¹dzenia oraz przekaza³a komplet dokumentacji,
· przyjmuje do wiadomoci zalecenia producenta pompy ciep³a,
· potwierdzam prawid³owe dzia³anie urz¹dzenia w dniu uruchomienia.

Data i podpis U¿ytkownika
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