
 
 

Systemy grzewcze 

 

Wypełnia Autoryzowany Partner Handlowy 

Numer katalogowy pakietu  
 

Nazwa pakietu

Numer faktury sprzedaży    

10
.2

02
0

* Autoryzowany Serwis Buderus (ASB) lub Autoryzowany Partner Handlowy Buderus z uprawnieniami serwisowymi (APHs).

Wypełnia Autoryzowany Serwis Buderus*

Dane kotła

Dane zasobnika

Regulator RC310

Rozdzielacz ze sprzęgłem

Grupy pompowe (x2)

Filtr magnetyczny
Data uruchomienia

Miejscowość i data Autoryzowany Partner Handlowy

fabryka
- - -

FD nr seryjny numer katalogowy urządzenia

fabryka
- - -

FD nr seryjny numer katalogowy urządzenia

Data przegląduPrzegląd Uwagi/Zalecenia Pieczątka i podpis Serwisu 

 

 

 

 

1 rok

2 rok

3 rok

4 rok

5 rok

Gwarancja 5 lat
na pakiet urządzeń grzewczych



Warunki gwarancji

Pakiety  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

 

1.   Firma Robert Bosch Sp. z o.o., dalej zwana Gwarantem, udziela gwarancji na sprawne 

Gwarant udziela gwarancji na każde urządzenie wchodzące w skład pakietu.
Warunki każdej z tych gwarancji określone są w niniejszej karcie gwarancyjnej. Każda 
z tych gwarancji jest niezależna od pozostałych. Dochodzenie roszczeń z jednej 
z tych gwarancji nie wyłącza dochodzenia roszczeń z pozostałych gwarancji.

 
 

2.   Warunki realizacji świadczeń uprawniających do Gwarancji Podstawowej: 
 a)   posiadanie prawidłowo wypełnionej i ostemplowanej karty gwarancyjnej,

 
b) 

 
posiadanie dowodu zakupu pakietu, 

c) montaż wszystkich urządzeń z pakietu,
 d)   dokonanie pierwszego uruchomienia kotła przez Autoryzowany Serwis 

Koszt uruchomienia kotła z wyłączeniem dojazdu serwisanta i prac instalacyjnych 
pokrywa producent (po spełnieniu warunków opisanych w punktach 2a i 2b)     
– pod warunkiem zakupu urządzenia u Autoryzowanego Partnera Handlowego 

 marki Buderus (zgodnie z wykazem na stronie www.buderus.pl), w przeciwnym razie  
koszt uruchomienia w całości ponosi Użytkownik.

 e)   posiadanie protokołu usługi serwisowej pierwszego uruchomienia

g) dokonanie w ciągu ostatnich 3 miesięcy pierwszego roku eksploatacji odpłatnego
przeglądu urządzeń z pakietu.

  f)   montaż i eksploatacja urządzeń z pakietu zgodnie z obowiązującymi przepisami
oraz zaleceniami producenta, zawartymi w instrukcji obsługi, która jest integralną
częścią warunków gwarancji,

3.   Producent udziela dodatkowych rocznych gwarancji na każde z urządzeń wchodzące 
w skład pakietu odrębnych od Gwarancji Podstawowej – odpowiednio na trzeci, 

 a)  spełnienie warunków uprawniających do Gwarancji Podstawowej, 
 b)   zakup pakietu u Autoryzowanego Partnera Handlowego marki Buderus  

(zgodnie z wykazem na stronie www.buderus.pl), 
 c)   w ciągu trwania ostatnich 3 miesięcy obowiązywania Gwarancji Podstawowej,  

lub odpowiednio Gwarancji Dodatkowej na trzeci lub czwarty rok wykonanie przez 
Autoryzowany Serwis płatnego przeglądu technicznego kotła, 

4.   W okresie gwarancji (Podstawowej i Dodatkowej) gwarant zobowiązuje się  
do bezpłatnego usunięcia wszelkich usterek wynikających z ukrytych wad  
materiałowych lub konstrukcyjnych każdego urządzenia wchodzącego w skład pakietu.

5.   Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek w pracy urządzenia  
niezwłocznie po ich zgłoszeniu na numer Infolinii Serwisu 801 777 008 lub do  
najbliższego Autoryzowanego Serwisu.

6.  Gwarancja (Podstawowa i Dodatkowa) nie obejmuje usterek wynikających z: 
 a)  użytkowania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, 
 b)  wykonania przez osoby nieuprawnione napraw i przeróbek, 
 c)  zanieczyszczenia gazu, wody lub powietrza, 
 d)  niewłaściwego napięcia elektrycznego, 
 e)  niewłaściwego ciśnienia gazu w sieci, 
 f)  niewystarczającego ciągu kominowego, 
 g)  nieprawidłowego napełnienia instalacji, 
 h)  wad instalacji, do której urządzenia są przyłączone, 
 i)   zużycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak: baterie, uszczelki, uszczelnienia, 

bezpieczniki, elektrody itd., 
 j)  innych uszkodzeń powstałych nie z winy producenta urządzenia.
7.   Gwarancja (Podstawowa i Dodatkowa) obejmuje wyłącznie uprawnienie  

do żądania naprawy urządzenia w zakresie określonym w pkt. 4-6 powyżej.
8.   Prace serwisowe związane z czyszczeniem, konserwacją i okresową regulacją  

urządzeń, realizowane są na koszt Użytkownika.
9.   Gwarancja obejmuje urządzenia wchodzące w skład pakietu zakupione i użytkowane 

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w miejscu, gdzie dokonano pierwszego 
uruchomienia kotła.

10. 
   
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego, 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

czwarty oraz piąty rok użytkowania każdego z tych urządzeń (dalej: Gwarancja 
Dodatkowa), w przypadku spełnienia następujących warunków: 

działanie każdego urządzenia wchodzącego w skład pakietu, na 24 miesiące od dnia 
pierwszego uruchomienia kotła, lecz nie dłużej niż na 27 miesięcy od dnia zakupu 
(dalej: Gwarancja Podstawowa).

8734150771
(PAK 1 - Buderus 5 lat gwarancji)  
 
8734150772
(PAK 2 - Buderus 5 lat gwarancji)  
 
8734150773
(PAK 3 - Buderus 5 lat gwarancji)  
 
8734150774
(PAK 4 - Buderus 5 lat gwarancji)  
 
8734150775
(PAK 5 - Buderus 5 lat gwarancji)  
 
8734150776
(PAK 6 - Buderus 5 lat gwarancji)  
 
8734150777
(PAK 7 - Buderus 5 lat gwarancji)  
 
8734150778
(PAK 8 - Buderus 5 lat gwarancji) 


