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OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI  na towary sprzedawane przez Inwest-Klima
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1. Gwarant, firma Inwest-Klima., udziela gwarancji na sprzedawane przez 8. Urządzenie może być podłączone, uruchomione, eksploatowane i 

siebie urządzenia. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej konserwowane jedynie przez odpowiednio wykwalifikowany personel (w 

Polskiej. Gwarancją objęte są ukryte wady produkcyjne sprzedawanych szczególności kwalifikacje chłodnicze oraz elektryczne). Podłączanie 

urządzeń,  które ujawniły się podczas   prawidłowego i zgodnego z urządzeń przez osoby niewykwalifikowane może być podstawą   

wymogami technicznymi używania tych urządzeń. oddalenia reklamacji.

2. Centrale wentylacyjne EnergySaving oraz ich części, są objęte 24 9. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia eksploatacyjnego urządzeń.

miesięczną gwarancją, licząc od dnia wydania urządzenia Kupującemu. 10. Wadę urządzenia należy zgłosić Gwarantowi niezwłocznie, w terminie nie 

3. W przypadku uznania reklamacji Gwarant zobowiązany jest bezpłatnie dłuższym niż 7 dni od jej  wykrycia. Zgłoszenie w formie pisemnej, 

naprawić urządzenie. Jeżeli Gwarant stwierdzi, że naprawa urządzenia nie wypełniając formularz reklamacyjny ze strony internetowej 

jest możliwa albo koszt naprawy urządzenia jest niewspółmiernie wysoki www.inwestklima.com.pl należy wysyłać na adres rejestrowy firmy 

w stosunku do ceny nowego urządzenia,   zobowiązany jest wymienić Inwest-Klima albo pocztą elektroniczną (serwis@inwestklima.com.pl). 

urządzenie na nowe wolne od wad. Podstawą żądania wykonania świadczenia gwarancyjnego jest 

przedstawienie w oryginale karty  gwarancyjnej lub numeru faktury 4. Z tytułu gwarancji Kupującemu ani osobom trzecim nie przysługuje 

zakupu urządzenia w firmie Inwest-Klima.wobec Gwaranta roszczenie o odszkodowanie za jakiekolwiek szkody 

powsta łe w skutek awarii przedmiotu sprzedaży. Jedynym 11. Inwest-Klima zobowiązuje się do wykonania świadczenia gwarancyjnego 

zobowiązaniem Gwaranta według tej gwarancji, jest naprawa lub   w terminie nie dłuższym niż 14 dni  od  daty otrzymania zgłoszenia zgodnie 

wymiana urządzenia na nowe wolne od wad, zgodnie z warunkami z pkt.10. 

niniejszej gwarancji. 12. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o okres naprawy liczony w pełnych 

5. W skład zestawów urządzeń sprzedawanych przez firmę Inwest-Klima dniach, jednak w przypadku wymiany urządzenia na nowe, wolne  od wad, 

mogą wchodzić towary zakupione przez firmę Inwet-Klima w Polsce od termin gwarancji biegnie na nowo, od chwili wydania Kupującemu rzeczy 

krajowych podmiotów. Gwarancji na te towary udziela podmiot wolnej od wad.

wprowadzający je na rynek zgodnie  z  warunkami określonymi w 13. W przypadku zamontowania urządzenia w sposób uniemożliwiający 

udzielonej przez siebie gwarancji. Inwest-Klima każdorazowo będzie bezpieczny, zgodny z zasadami BHP dostęp do niego   i wykonanie   

przekazywać  Kupującym,  wraz  z  tymi towarami, oryginalne karty naprawy w miejscu jego zainstalowania Gwarant powstrzyma się z 

gwarancyjne. wykonywaniem czynności serwisowych do czasu, gdy reklamowane 

6. Odkurzacze centralne marki VACUMER oraz elementy systemu urządzenie zostanie zdemontowane albo w inny sposób udostępnione 

chowanego węża marki ANAKONDA posiadają swoje oddzielne karty zgodnie z zasadami BHP. Demontaż/udostępnienie odbywa się na koszt 

gwarancyjne dołączone do danego produktu. Kupującego, przy czym termin, o którym mowa w pkt. 10 ulega 

stosownemu wydłużeniu.7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych:

14. Gwarant ma prawo obciążyć Kupującego kosztem usługi serwisowej o ile 7.1. Nieprawidłową obsługą, wykonywaną niezgodnie z dokumentacją 

stwierdzi się, iż  urządzenie jest sprawne, a wezwanie serwisu nie było techniczną urządzenia;

uzasadnione lub zostanie wydana odmowa uznania roszczeń 7.2. Niewłaściwym montażem albo uruchomieniem, wykonanym 

gwarancyjnych ze względu na okoliczności określone w pkt. 7, 8 i 9 .niezgodnie z dokumentacją techniczną urządzenia;

15. Części  zamienne  oznaczone  co  do  rodzaju,  podzespoły,  elementy  7.3. Podłączeniem i/lub zasilaniem urządzenia napięciem innym niż 

wymienione  w  urządzeniu  w  ramach  gwarancji otrzymują  osobną   określone na tabliczce znamionowej urządzenia;

gwarancję na okres 12 miesięcy od momentu zakończenia naprawy 7.4. Samowolnymi naprawami lub modyfikacjami konstrukcji urządzeń;
gwarancyjnej niezależnie od okresu gwarancji na całe urządzenie.

7.5. Nieautoryzowanym użyciem polegającym na eksploatacji urządzeń 
16. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności obsługowych w warunkach niezgodnych z przeznaczeniem i cechami   

przewidzianych w instrukcji obsługi i eksploatacji, do wykonywania konstrukcyjnymi wyrobu oraz niezgodnych z warunkami 
których     użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie.eksploatacji określonymi w dokumentacji technicznej;

17. Niniejsza gwarancja wyłącza odpowiedzialność firmy Inwest-Klima z 7.6. Nieprzestrzeganiem zaleceń zawartych w dokumentacji 
tytułu rękojmi za wady rzeczy. Wyłączenie odpowiedzialności firmy technicznej, instrukcji instalacji i uruchomienia albo instrukcji 
Inwest-Klima z tytułu rękojmi za wady rzeczy, o którym mowa w zdaniu obsługi.
poprzedzającym nie ma zastosowania do Kupujących będących  

7.7. Spaleniem silników wentylatorowych, elementów elektrycznych i 
Konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

płytek elektronicznych, spowodowanych wyładowaniami   
18. Wszelkie sprawy sporne powstałe na tle udzielanej gwarancji rozstrzygać atmosferycznymi, przepięciami w sieci elektrycznej, itp.

będzie Sąd właściwy dla siedziby Gwaranta.
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