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10 Karta gwarancyjna

Karta gwarancyjna (elektryczne pojemnościowe podgrzewacze wody) 

Karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu 
 

 
Nazwa sprzętu: ............................................................................................................................................................ 

 
Typ, model: ...................................................................... 

 
FD: ................................................................................... 

 
Data sprzedaży: ............................................................... 

 
Rachunek nr: .................................................................... 

Dystrybutor: 
Robert Bosch Sp. z o. o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla 
m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS: 0000051814, NIP: 526-102-79-92, numer rejestrowy BDO 000007792, kapitał 
zakładowy 197 443 600 zł. 

 
 

Warunki gwarancji ....................................... 

pieczęć i podpis sprzedawcy 

Robert Bosch Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa (dalej zwana „Gwarantem”) gwarantuje sprawne działanie urządzenia w okresie 
 od daty zakupu: 
- 60 miesięcy na emaliowany zasobnik (dot. urządzeń o pojemności zasobnika 30 litrów i więcej) 
- 24 miesięcy na pozostałe elementy podgrzewacza 

Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez serwis gwaranta (dalej 

„Serwis”) według poniżej podanych zasad: 
 

1. Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna tylko z dowodem zakupu reklamowanego urządzenia zawierającym symbol zakupionego urządzenia i informacje o dacie 
zakupu. Zgłoszenie wady urządzenia na podstawie niniejszej gwarancji powinno nastąpić niezwłocznie po wykrycie wady. 

2. Serwis dokona naprawy w ciągu 14 dni (roboczych) od otrzymania reklamowanego urządzenia. 
3. Termin usunięcia wady może być wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części zamiennych, w każdym razie  dłuższy niż 30 dni roboczych. W 

każdym takim przypadku Serwis powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej w związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i 
poda nowy termin usunięcia wady. 

4. Okres gwarancji reklamowanego urządzenia przedłuża się o czas, w ciągu, którego wskutek wady urządzenia objętego gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł 
z niego korzystać, tj. o liczbę dni od dnia zgłoszenia reklamacji w Serwisie do dnia wykonania naprawy gwarancyjnej. 

5. Reklamowany sprzęt zainstalowany na stałe w miejscu używania jest naprawiany u użytkownika w uzgodnionym dniu. Jeżeli zaś naprawa musi być dokonana w 
Serwisie to w uzgodnionym dniu urządzenie jest odbierane przez Serwis i dostarczane po naprawie transportem i na koszt Serwisu. 

6. W przypadku naprawy reklamowanego urządzenia w miejscu użytkowania klient powinien zapewnić miejsce i warunki do jej przeprowadzenia. 
7. Niniejsza gwarancja nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi reklamowanego urządzenia, do których wykonania zobowiązany jest użytkownik 

urządzenia we własnym zakresie i na własny koszt. 
8. Jeżeli w trakcie wykonywania naprawy gwarancyjnej stwierdzi się niezgodność montażu reklamowanego urządzenia z wydaną przez producenta instrukcją obsługi i 

powstaną dodatkowe koszty demontażu konieczne dla jej przeprowadzenia, to tymi kosztami zostanie obciążony klient. W takim przypadku, przed podjęciem 
prac na koszt klienta, Serwis poinformuje klienta o wysokości takich kosztów i podejmie dalsze czynności po uzyskaniu zgody klienta na obciążenie go tymi 
kosztami. 

9. Gwarancją nie są objęte: 
a) urządzenia eksploatowane niezgodnie z przeznaczeniem, 
b) mechaniczne uszkodzenia urządzenia spowodowane przez użytkownika i wywołane nimi wady 
c) uszkodzenia i wady urządzenia wynikłe na skutek: 

— niezgodnego z instrukcją obsługi używania, przechowywania lub konserwacji urządzenia, 
— działania instalacji domowej niespełniającej wymogów technicznych dla urządzenia określonych w instrukcji obsługi urządzenia, 
— nieprzestrzegania zaleceń producenta (podanych w instrukcji obsługi) w zakresie współpracy urządzenia z wodą        o odpowiednim stopniu twardości, 
przekroczenia dopuszczalnego ciśnienia, temperatury i przepływu, 
— samowolnych, dokonanych przez użytkownika lub osoby trzecie inne niż serwis, napraw, przeróbek lub zmian 
konstrukcyjnych urządzenia, osunięcia plomb. 
- eksploatacji podgrzewacza bez zaworu bezpieczeństwa lub z uszkodzonym zaworem bezpieczeństwa, 

- braku anody magnezowej lub użytkowania urządzenia ze zużytą anoda magnezową 
10. Warunkiem utrzymania gwarancji na zasobnik jest regularna kontrola i wymiana anody magnezowej. Poświadczenie wymiany anody wraz z dowodem zakupu nowych  

anod należy zachować do wglądu dla  serwisu producenta. 

11.  W przypadku zgłoszenia reklamacji nieobjętej gwarancją, Serwis obciąża klienta kosztami naprawy reklamowanego urządzenia. W takim przypadku, przed  
rozpoczęciem naprawy, Serwis powiadomi klienta o wysokości kosztów naprawy urządzenia w zakresie wady nieobjętej gwarancją i podejmie się naprawy wyłącznie 
 po uzyskaniu zgody klienta. 

12. Montażu urządzenia wymagającego fachowego podłączenia do sieci elektrycznej i wodociągowej dokonywać mogą wyłącznie osoby uprawnione, pod rygorem 
 utraty uprawnień gwarancyjnych. 

13. Gwarancja obejmuje wyłącznie uprawnienia do żądania naprawy urządzenia. 
14. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy. 
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Karta serwisowa 

Zgłoszenie naprawy 
Jeżeli Państwa urządzenie uległo awarii, prosimy o: 
1. Przygotowanie nr z tabliczki znamionowej znajdującej się na urządzeniu. 
2. Kontakt z serwisem w celu umówienia wizyty technika serwisu. 

Zakres usług serwisu
▶ Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne 
▶ Podłączanie urządzeń elektrycznych 
▶ Sprzedaż części zamiennych 
▶ Doradztwo w zakresie prawidłowej konserwacji urządzeń 
▶ Przeglądy techniczne urządzeń 

 
 
 
 
 

 
CAŁODOBOWA OBSŁUGA TELEFONICZNA 

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 
 

+48 42 271 5555  
(opłata wg. stawek operatora). 
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