WARUNKI GWARANCJI
1. Gwarancja ta przeznaczona jest wyłącznie dla klimatyzatorów marki Rotenso zakupionych w Polsce i jest
ważna wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Karta Gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku, a wszystkie jej pola są
prawidłowo wypełnione. Jakiekolwiek skreślenia lub poprawki w Karcie Gwarancyjnej są równoważne z jej
unieważnieniem.
3. Gwarancja udzielana jest na okres 36 miesięcy, licząc od daty zakupu Klimatyzatora, pod warunkiem
wykonywania odpłatnych przeglądów serwisowych klimatyzatora, nie rzadziej niż co 6 miesięcy.
4. Istnieje możliwość wydłużenia okresu gwarancji na urządzenia do 60 miesięcy. Szczegóły u Autoryzowanych
Partnerów w zakresie dystrybucji, instalacji i serwisu urządzeń marki Rotenso.
5. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w klimatyzatorze.
Gwarancją nie są objęte:
• uszkodzenia powstałe w wyniku błędów popełnionych przez instalatora przy montażu Klimatyzatora,
uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych np. uszkodzenia mechaniczne, uderzenie pioruna,
powodzi, korozji, przepięć sieci elektrycznej itp.
• uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania warunków technicznych eksploatacyjnych
zawartych w Instrukcji Obsługi, a w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi,
przechowywania, użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych (np. filtrów), czynności i części
wymienione w Instrukcji Obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia np. konserwacja
urządzenia, wymiana filtrów,
• roszczenia z tytułu parametrów technicznych sprzętu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta
w Instrukcji Obsługi lub innym dokumencie o charakterze normatywnym.
6. Wady oraz awarie klimatyzatora Rotenso ujawnione w okresie gwarancji przed pierwszym przeglądem
usuwane będą bezpłatnie przez Autoryzowanego instalatora wykonującego montaż urządzenia,
a w okresie po pierwszym przeglądzie przez Autoryzowanego Instalatora wykonującego okresowe
przeglądy konserwacyjne urządzenia w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc
od daty zgłoszenia Klimatyzatora do naprawy. Koszt dodatkowych prac instalatorskich, wymaganych
do realizacji naprawy np. demontaż Klimatyzatora, pokrywa instalator. Okres ten może ulec wydłużeniu
w przypadku konieczności importu niezbędnych części zamiennych z zagranicy.
7. Użytkownik zobowiązany jest do przeprowadzenia w ciągu roku co najmniej dwóch przeglądów
technicznych Klimatyzatora Rotenso, w porze jesienno-zimowej i zimowo-wiosennej, w celu dokonania
niezbędnych do prawidłowej pracy czynności serwisowych, zgodnych z wykazem umieszczonym
w Instrukcji Obsługi. Przeglądy te są płatne według cennika Autoryzowanego Instalatora i muszą być
odnotowane w Karcie Gwarancyjnej.
W przypadku braku wykonywania obowiązkowych przeglądów technicznych, użytkownik traci wszelkie
prawa wynikające z gwarancji.
8. Użytkownik może zostać obciążony kosztami nieuzasadnionej wizyty serwisowej.
9. Użytkownik traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku stwierdzenia dokonywania
nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych.
10. Okresowe przeglądy serwisowe i konserwacyjne obejmują następujące czynności:
• Sprawdzenie stanu instalacji oraz parametrów pracy klimatyzatora
• Sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego,
• Sprawdzenie wydajności układu chłodniczego oraz nawiewowego,
• Odgrzybianie oraz mycie jednostki wewnętrznej oraz zewnętrznej,
• Sprawdzenie szczelności układu,
• Kontrola ciśnienia gazu w układzie,
• Kontrola sprawności instalacji elektrycznej,
• Sprawdzenie drożności odprowadzenia skroplin.

Awarie i problemy z pracą klimatyzatora należy zgłaszać do Autoryzowanego Instalatora
wykonującego okresowe przeglądy konserwacyjne urządzenia.

KARTA GWARANCYJNA
Gwarancja jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu
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Pieczęć i podpis sprzedawcy

Pieczęć i podpis instalatora

Data sprzedaży:

Data montażu:

Numer faktury:

Miejsce montażu:

Pieczęć i podpis sprzedawcy

Akceptuję warunki gwarancji
oraz potwierdzam odbiór sprawnego sprzętu
Data i podpis klienta

Temperatury nawiewu
jednostek wewnętrznych

Temperatura otoczenia
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Ssanie/tłoczenie:
Najwyższa / najniższa:
Najwyższa / najniższa:
Najwyższa / najniższa:
Najwyższa / najniższa:

Chłodzenie
Grzanie
Wewnętrzna
Zewnętrzna

Główna / całkowita:

Grzanie

Różnica poziomów
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Długość instalacji chłodniczej
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Ilość dodana / łączna:

Ciśnienie:

Ciśnienie próby / czas:

Wartość

Chłodzenie

Ilość czynnika chłodniczego
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Ciśnienia pracy

Tworzenie próżni
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Próba szczelności instalacji freonowej
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Data wykonania

Data wykonania

Uwagi serwisu

REJESTR NAPRAW

Uwagi serwisu

Pieczątka serwisu

Pieczątka serwisu

REJESTR OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW KLIMATYZACYJNYCH

Podpis

Podpis

