
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI UDZIELONEJ NA URZĄDZENIA 

§ 1. Warunki gwarancji urządzeń serii GUARD, GUARD PRO, HEATER CONDENS 

1.Klient ma prawo w ramach gwarancji do wymiany urządzenia lub jego elementu na nowy produkt, wolny od wad, tylko wtedy 
gdy w okresie gwarancji producent stwierdzi, iż usunięcie wady nie jest możliwe. 
2. Dowód zakupu wraz z prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną  stanowi dla użytkownika podstawę do wystąpienia o bez-
płatne wykonanie naprawy. 
3. Niniejsza gwarancja obejmuje wady materiałowe urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 
Gwarancja nie obejmuje prac instalacyjnych oraz eksploatacyjnych. 
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty dostarczenia urządzenia Nabywcy, która widnieje na fakturze sprzedaży i obej-
muje wszystkie części/komponenty wchodzące w zakres dostawy. 
5. W celu wykonania naprawy gwarancyjnej użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia reklamowanego urządzenia do Ser-
wisu Producenta. 
6. Decyzją SONNIGER Polska, na czas rozpatrywania gwarancji, Producent może dostarczyć urządzenie zastępcze. Na do-
starczone urządzenie zastępcze wystawiana jest faktura, która zostanie skorygowana w przypadku pozytywnego rozpatrzenia 
reklamacji. 
7. W przypadku stwierdzenia powstania usterki w wyniku niezgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową  montażu, urucho-
mienia oraz eksploatacji urządzenia, gwarancja nie zostanie uznana. 
8. Urządzenia mogą być uruchamiane i serwisowane wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie obsługi i eksploatacji 
urządzeń, posiadające odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynności związane z uruchomieniem, pracami serwisowymi i na-
prawczymi należy bezwzględnie odnotować w niniejszej Karcie Gwarancyjnej. 
9. Warunkiem udzielenia gwarancji jest montaż i uruchomienie urządzenia zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową, wyko-
nane nie później niż 6 miesięcy od daty zakupu. 
10. Warunkiem utrzymania gwarancji przez pełny okres gwarancyjny  jest wykonywanie  czynności serwisowych wskazanych w 
DTR dla danego urządzenia w dziale „Konserwacja”. Usługi serwisowe z wiązane z konserwacją urządzeń dokonywane są na 
zlecenie i koszt Użytkownika. 
11. Świadczenie usługi gwarancyjnej nie przerywa ani nie zawiesza okresu gwarancji. Gwarancja na wymienione lub naprawio-
ne elementy urządzenia kończy się z upływem terminu gwarancji na urządzenie. 

§ 2. Warunki gwarancji urządzeń gazowych serii APEN GROUP 

1.Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia sprzedaży oraz 24 miesiące pod warunkiem dokonania rozruchu i przeglądu 
rocznego (przed sezonem grzewczym w okresie trwania gwarancji) przez osobę  posiadającą odpowiednie uprawnienia gazowe 
lub Autoryzowany Serwis SONNIGER zgodnie ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Techniczno-ruchowej 
urządzenia  
UWAGA! W przypadku montażu w warunkach szczególnych, przeglądy okresowe należy wykonywać zgodnie z pisem-
nym wskazaniem Producenta. Zmiana częstotliwości przeglądów może zostać wskazana w okresie gwarancji w wyniku 
wykrycia szczególnych warunków pracy urządzeń na obiekcie. 
2. Warunkiem udzielenia gwarancji jest montaż i uruchomienie urządzenia, wykonane  nie później niż 6 miesięcy od daty zaku-
pu. 
3. Wszelkie czynności wynikające z pierwszego uruchomienia oraz przeglądów okresowych należy wpisać w Kartę Gwarancyj-
ną oraz dołączyć protokół/kopie wydruku z wykonanych czynności regulacyjnych i pomiarowych (analiza spalin). 
4. Producent udziela gwarancji, że jego produkty posiadają i będą posiadać przez określony czas właściwości ustalone przez 
normy techniczne, pod warunkiem przestrzegania warunków techniczno-eksploatacyjnych oraz regularnej konserwacji prowa-
dzonej przez użytkownika, a także że produkty te są kompletne oraz bez wad. 
5.Naprawy objęte niniejszą gwarancją zostaną przeprowadzone w ramach działalności Autoryzowanych Serwisów SONNIGER. 
Naprawy wynikające z udzielonej gwarancji będą wykonywane w miejscu zainstalowania urządzeń. 
6. Gwarancję można zgłosić z tytułu wad materiałowych oraz w przypadku niepoprawności funkcjonowania produktów. Rekla-
macje zgłasza użytkownik bezpośrednio u Dystrybutora. 
7. Gwarancja staje się nieważna, w przypadku nie przeprowadzania regularnych prac konserwacyjnych, gdy produkt został 
poddany modyfikacjom przez osoby nie posiadające autoryzacji SONNIGER, gdy naruszono tabliczki fabryczne, gdy produkt 
został uszkodzony mechanicznie przy użyciu siły lub wskutek jego nieprawidłowego zastosowania, a także w przypadku usterki 
spowodowanej wypadkiem. 
8. W skład świadczeń gwarancyjnych nie wchodzą: rozruch, regularne prace konserwacyjne oraz kontrola roczna. 
9. W skład świadczeń gwarancyjnych nie wchodzi usuwanie usterek spowodowanych brakiem wiedzy na temat montażu oraz 
obsługi urządzenia. 
10. Użytkownik/Zgłaszający zobowiązany jest do zapewnienia warunków pracy serwisu zgodnych z aktualnymi przepisami 
prawa oraz warunkami eksploatacji i montażu zawartymi w Dokumentacji Techniczno-Ruchowej. 
11. Użytkownik/Zgłaszający zobowiązany jest umożliwić technikom serwisowym pełny i bezpieczny dostęp do urządzenia (w 
tym zakres zwyżek i rusztowań wysokościowych). 
12. Świadczenie usługi gwarancyjnej nie przerywa ani nie zawiesza okresu gwarancji. Gwarancja na wymienione lub naprawio-
ne elementy urządzenia kończy się z upływem terminu gwarancji na urządzenie. 

§ 3. Wyłączenia gwarancji 

1. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia mechaniczne oraz uszkodzenia części elektrycznych wynikające z nieodpowiedniego 
użytkowania, transportu, skoków napięcia lub innych przyczyn nie wynikających z wad produktu. W związku z powyższym, 
gwarancja obejmuje jedynie wymianę części/komponentów zawierających wadę konstrukcyjną, które zostaną dostarczone bez 
dodatkowych kosztów tylko wtedy gdy wadliwa część zostanie zwrócona. 
2. Gwarancja na urządzenia nie obejmuje przypadku błędów technicznych zaistniałych podczas procedur związanych z instala-
cją, regulacją oraz sterowaniem w szczególności takich jak: 

a. Wady wynikłe na skutek podłączenia urządzenia do nieodpowiednio zaprojektowanych systemów wentylacyjnych, które 
dopuszczają dodatkowe obciążenia cieplne, odbiegające od normy oraz pogarszają sprawność wymiennika ciepła 

b. Wady powstałe w wyniku podłączenia do komponentów lub części, które są częścią systemu grzewczego, ale nie zostały 



dostarczone przez Sprzedającego, a których nieprawidłowe działanie/funkcjonowanie ma negatywny wpływ na pracę urzą-
dzenia. 

c. Wady powstałe w wyniku podłączenia do komponentów nie będących oryginalnymi częściami zapasowymi 
d. Wady powstałe w przypadku odsprzedaży produktu przez pierwszego nabywcę/użytkownika kolejnemu kupującemu, który 

zdemontuje/zainstaluje urządzenie, które było uprzednio zainstalowane i pracowało w określonym obiekcie i warunkach. 
e. Wady będące skutkiem nieodpowiedniej ekspertyzy i niewiedzy instalatora oraz pracowników technicznych, którzy w nieod-

powiedni sposób wykonują dalszy, posprzedażowy serwis urządzenia 
f. Wady wynikające ze szczególnych warunków użytkowania, odbiegających od standardowych aplikacji o ile strony (Sprzedają-

cy i personel techniczny klienta) uprzednio uzgodniły je na piśmie. 
g. Wady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych jak pożar, eksplozje oraz incydenty, które mogą spowodować uszkodzenie 

urządzeń mechanicznych, elektrycznych i zabezpieczających produktu. 
h. Wady wynikające z niewłaściwego czyszczenia pomieszczenia technicznego lub miejsca, w którym urządzenie jest zainsta-

lowane, czyszczenie musi odbywać się okresowo, stosownie do warunków pracy i gromadzenia się kurzu. 
i. Wady wynikająca z braku lub nieodpowiedniego czyszczenia wymienników ciepła urządzenia, czyszczenie musi odbywać się 

okresowo, stosownie do warunków pracy i gromadzenia się kurzu. 
j. Wady powstałe w wyniku nieodpowiedniej instalacji niedostosowanej do niskiej zewnętrznej temperatury otoczenia warunków 

pracy 
k. Wady powstała w wyniku warunków niskiej temperatury w sytuacji gdy firma instalacyjna nie montuje urządzeń zabezpiecza-

jących dla danego urządzenia w celu: 
 uniknięcia niskich temperatur na komponentach elektrycznych i mechanicznych takich jak zawory, elektrycz-

ne/elektroniczne urządzenia sterowania 
 uniknięcia kondensacji wody oraz tworzenia szronu/lodu w pobliżu urządzenia 
 uniknięcia szoku termicznego nagrzewnicy i wymiennika ciepła powstałego na skutek nagłych zmian temperatury ze-

wnętrznej. 
3. Gwarancja nie obejmuje części urządzeń ulegających normalnemu zużyciu, materiałów eksploatacyjnych. 

§ 4. SONNIGER Polska nie ponosi odpowiedzialności za: 

1. Bieżące prace konserwacyjne, przeglądy serwisowe wynikające z DTR oraz programowanie urządzeń. 
2. Szkody spowodowane postojami urządzeń w okresie oczekiwania na usługę gwarancyjną. 
3. Wszelkie szkody w innym niż urządzenia majątku Klienta. 

§ 5. Procedura reklamacyjna 

1. Reklamacje objęte niniejszymi Warunkami Gwarancji użytkownik zgłasza bezpośrednio do Producenta. 
2. Świadczenia wynikające z niniejszej gwarancji zostaną zrealizowane w ciągu 14 dni roboczych od daty zgłoszenia. W wyjąt-
kowych wypadkach termin ten może być wydłużony, w szczególności, gdy wada nie ma charakteru trwałego i jej ustalenie 
wymaga dłuższej diagnozy lub gdy świadczenie gwarancyjne wymaga sprowadzenia części lub podzespołów od poddostawcy 
3. Użytkownik w ramach działań serwisowych zobowiązuje się : 

 umożliwić pełny dostęp  do pomieszczeń w których zamontowano urządzenia   wraz z zapewnieniem   niezbędnej in-
frastruktury umożliwiającej bezpośredni dostęp do samego urządzenia (podnośnik, rusztowanie itp.) w celu przepro-
wadzenia prac serwisowych objętych niniejszą gwarancją. 

 okazania oryginału Karty gwarancyjnej oraz faktury VAT dokumentującej nabycie urządzenia, 
 zapewnienia bezpieczeństwa prac podczas wykonywania usługi, 
 zapewnienia możliwości rozpoczęcia prac bezpośrednio po przybyciu serwisu  wykonującego usługę. 

4. W celu zgłoszenia usterki objętej niniejszą gwarancją niezbędne jest przesłanie na adres Producenta 
następujących dokumentów: 

a. Prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia reklamacyjnego dostępnego na stronie sonniger.com/zgloszenie-
serwisowe 

b. Kopii wypełnionej Karty Gwarancyjnej. 
c. Kopii protokołu pierwszego uruchomienia, przeglądu gwarancyjnego 
d. Kopii faktury zakupu 

5. Naprawa wraz z wymianą części zostanie wykonania bezpłatnie w przypadku, gdy przedstawiciel Autoryzowanego Serwisu 
SONNIGER stwierdzi, że uszkodzenie lub wadliwe działanie urządzenia powstało z winy urządzenia/producenta. 
6. Wszelkie koszty (naprawa, dojazd, koszt części zamiennych) wynikłe z nieuzasadnionej reklamacji - w przypadku, gdy przed-
stawiciel Autoryzowanego Serwisu SONNIGER stwierdzi, że uszkodzenie powstało w wyniku nieprzestrzegania wytycznych 
przedstawionych w dokumentacji techniczno-ruchowej lub stwierdzi zaistnienie faktów przedstawionych w § 3 (Wyłączenia 
gwarancji) - zostaną pokryte przez Klienta dokonującego zgłoszenia awarii. 
7. Zgłaszający reklamację zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wykonania usługi serwisowej. 
8. SONNIGER Polska ma prawo odmówić wykonania świadczenia gwarancyjnego w przypadku, gdy SONNIGER Polska nie 
otrzymał w całości zapłaty za reklamowane urządzenie lub wcześniejszą usługę serwisową 



KARTA GWARANCYJNA 
 
INWESTYCJA: ………………………………………………………………………… 

Model urządzenia:………………………………………………………………………………………  

Numer fabryczny:……………………………………………………………………………………….  

Data zakupu:……………………………………………………………………………….................  

Data uruchomienia: ………………………………………………………………………………….. 

Dane firmy instalacyjnej: 

Osoba uruchamiająca urządzenie:………………………………………………………..  

Nazwa firmy:…………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………….  

Adres:……………………………………………………………………………………………………..  

Telefon:……………………………………………………………………………………………………  

Podpis osoby uruchamiającej urządzenie:…………………………………………………………… 

Ewidencja prac instalacyjnych, przeglądów, napraw: 
 
 

Data Zakres prac instalacyjnych, przeglądów, napraw 
Podpis i pieczęć firmy 

instalacyjnej 

   

   

   

   

   

   

 


