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Karta  gwarancyjna 
 

§1 Firma Proeko - stwierdza, iż przedmiotowe urządzenie jest wolne od wad materiałowych oraz 

fabrycznych i udziela gwarancji: 24-ro miesięcznej. 

Warunkiem zachowania gwarancji jest przeprowadzanie serwisu co półrocznego zlecanego pisemnie, faxem lub         

e-mailem do Proeko przez Nabywcę oraz wymiany wkładów, złoża przez wyspecjalizowanych fachowców, 

uprawnionych przedstawicieli firmy Proeko.  

§2 Warunkiem otrzymania gwarancji jest montaż zgodny z dostarczoną instrukcją obsługi w języku 

polskim oraz rozruch stacji uzdatniania wody wykonany przez uprawnionych przedstawicieli firmy Proeko. 

§3 Okres gwarancji zaczyna się od dnia uruchomienia, ale nie dłużej niż 14 dni od daty zakupu 

potwierdzonego dowodem sprzedaży. 

§4 Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę urządzenia lub jego elementów, które na skutek błędnej 

konstrukcji, złego lub uszkodzonego materiału, wadliwego wykonania nie nadaje się do użytku lub naprawy. 

§5 Wszelkie uszkodzenia urządzenia powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji, lokalizacji, 

niewłaściwego magazynowania lub wpływu warunków atmosferycznych nie podlegają gwarancji. Gwarancja 

zbiornika/kolumny ciśnieniowego nie obejmuje skutków powstałych w wyniku powstania podciśnienia. 

Gwarancja automatyki nie obejmuje skutków spowodowanych skokami napięcia, wyładowań elektrycznych 

linii energetycznej. 

§6 Gwarancja nie obejmuje czynności eksploatacyjnych do wykonywania, których zobowiązany jest 

Nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, zwłaszcza wymiany materiałów eksploatacyjnych takich jak: 

wkładów, membran RO, NF, UF itd., złóż oraz innych części eksploatacyjnych,  które wyszczególnione są w 

instrukcji obsługi poszczególnych elementów SUW – Stacji Uzdatniania Wody. 

§7 Gwarancją nie są objęte następstwa ewentualnych awarii urządzeń filtrujących.    

§8 Wszelkie nieprawidłowości w pracy urządzeń powstałe na skutek zmian jakości wody doprowadzającej 

do stacji uzdatniania nie podlegają gwarancji.  Jakość wody zasilającej przedstawiona jest w załączniku            

nr ..... z dnia ……….…..( np. badanie Sanepid) stanowiącej wspólną część karty gwarancyjnej. Aktualny 

załącznik z badania wody zasilającej SUW musi być załączony do każdego zgłoszenia gwarancyjnego. Bez 

aktualnej analizy wody zasilającej zgłoszenie reklamacyjne nie będzie rozpatrywane. 

§9 Nieprawidłowości w pracy oraz uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniego doboru typu urządzenia 

przez Nabywcę nie podlegają gwarancji.  

§10 Proeko zobowiązuje się do usunięcia wszelkich usterek objętych niniejszą gwarancją lub wymiany 

uszkodzonego elementu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia usterki. W przypadku konieczności sprowadzenia 

elementu lub urządzenia niezbędnego do wykonania czynności naprawczych termin wykonania naprawy może 

ulec przedłużeniu. 

§11 Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas oczekiwania na dokonanie naprawy, potwierdzony 

stosownym wpisem  w karcie gwarancyjnej. 

§12 Dokonywanie jakichkolwiek przeróbek urządzenia bez uzgodnienia z firmą Proeko, jak również 

wykorzystywanie urządzenia do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem  powodują natychmiastową utratę 

praw gwarancyjnych. 

§13 Każdy Nabywca urządzenia otrzymuje kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi poszczególnych 

elementów SUW w języku polskim. 

§14 Oryginał karty gwarancyjnej jest jedynym dokumentem uprawniającym do naprawy gwarancyjnej,          

a ważność jego potwierdzona jest pieczęcią firmy oraz wpisaną datą uruchomienia. 

 

 

Data uruchomienia ..........................    Podpis i pieczęć Proeko 

Numer urządzenia / kolumny ................................  

Numer rachunku...............................   
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KARTA GWARANCYJNA 
SERWISOWANIA 

URZĄDZEŃ 

STRONA __ 

 

Data wydania: ………………  

Typ SUW…………………………………….. 

faktura nr………………..…… 

nr serii butli lub głowic…………………….. 

……………………………………………….. 

 

Data przeglądu  Uwagi: 

Data następnego 

przeglądu 

  

Podpis  serwisanta:  

 

Data przeglądu  Uwagi: 

Data następnego 

przeglądu 

  

Podpis  serwisanta:  

 

Data przeglądu  Uwagi: 

Data następnego 

przeglądu 

  

Podpis  serwisanta:  

 

Data przeglądu  Uwagi: 

Data następnego 

przeglądu 

  

Podpis  serwisanta:  
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