
 

 

KARTA GWARANCYJNA 

KSIĄŻKA SERWISOWA KOTŁA GRZEWCZEGO 

Poświadcza się, że kocioł został poddany u producenta badaniu oraz próbie szczelności  i został uznany jako nadający się do 

pracy. 

 

 

 
 

KARTA GWARANCYJNA 
 

Poświadczenie o jakości i kompletności kotła 

 

Model kotła:…………………………………………………………………………….. 

 

Numer seryjny kotła:……………………………………………………………………. 

 

Użytkownik (Nazwisko i imię):………………………………………………………….. 

 

Adres ( Ulica, miasto, kod):…………………………………………............................... 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

                                               ………………………………….. 
pieczątka gwaranta 

 

 

 

 

…………………………………..                                      ………………………………… 
data sprzedaży (pieczątka i podpis sprzedawcy)                  data montażu (pieczątka i podpis instalatora)   

  

Użytkownik potwierdza, że: 

 Kocioł dostarczono kompletny, 

 Otrzymał  instrukcje obsługi oraz kartę gwarancyjną z warunkami gwarancji, 

 Podczas rozruchu wykonanego przez autoryzowany serwis nie stwierdzono żadnych wad urządzenia, 

 Został przeszkolony z zakresu obsługi, eksploatacji i konserwacji kotła. 

 

 

……………………………….    ……………………………….. 
Miejscowość i data                         podpis użytkownika 
 

 

Potwierdzenie wizyt serwisowych 

 

lp opis data Podpis/nr.certyfikatu 

1 Rozruch „0”- pierwsze uruchomienie   

2    

3    

4    



  

Warunki gwarancji. 

 

§ 1. 

Przestrzegając podanych w dokumentacji techniczno – ruchowej kotła(DTR) warunków montażu, eksploatacji i konserwacji 

kotła, nabywca uzyskuje od producenta gwarancję na szczelność połączeń spawanych wymiennika ciepła według specyfikacji: 

 Typoszereg kotłów: Grizzly w mocach do 38 kW w okresie 36 miesięcy od daty zakupu kotła jednak nie dłużej niż 60 

miesięcy od daty produkcji. 

 Typoszereg kotłów: Grizzly Pellet, w mocach  do 38 kW w okresie 48 miesięcy od daty zakupu kotła jednak nie dłużej 

niż 36  miesięcy od daty produkcji. 

 

§ 2 

Na szczelność i perforację  wymiennika ciepła nabywca uzyskuje od producenta gwarancję według specyfikacji: 

 na wszystkie modele o mocach do 50kW   - na okres 36 miesięcy, która rozpoczyna się od daty zakupu jednak nie dłużej 

niż 48 miesięcy od daty produkcji. 

 dla modeli kotłów o mocach powyżej 50 kW udzielamy 24  miesięcznej gwarancji liczonej od daty zakupu jednak nie 

dłużej niż 48 miesięcy od daty produkcji. 

 

 

§ 3. 

Automatyka kotłów, osprzęt elektryczny, silniki napędowe, wentylatory, przekładnie objęte są  

24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu kotła jednak nie dłużej niż 36 miesięcy od daty produkcji, a ich naprawa będzie 

realizowana po przesłaniu urządzenia do gwaranta. 

§ 4. 

Następujące elementy wyposażenia urządzeń : powłoka lakiernicza, elementy żeliwne wyposażenia kotłów, szyby kominkowe, 

ruszta żeliwne, mechanizmy ruchome: zawiasy, klamki, śruby, ślimaki podawcze objęte są 12 miesięczną gwarancją. 

§ 5. 

Elementy eksploatacyjne takie jak: szczeliwo, uszczelki, wkłady szamotowe, zapalarki  nie podlegają gwarancji. 

§ 6. 

Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji tylko wtedy, gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej 

– tj. za wadę fizyczną urządzenia. Wszelkie zakłócenia lub awarie kotła spowodowane niewłaściwą jakością stosowanego paliwa, 

lub niezgodnym z dokumentacją  i przepisami prawnymi montażem, złym doborem urządzenia lub komina, niewłaściwym 

ciągiem kominowym nie są objęte gwarancją. 

Regulacja parametrów spalania w kotłach nie jest usługą gwarancyjną i należy do obowiązków Użytkownika.  

§ 7. 

Gwarancją nie są objęte kotły , które uległy uszkodzeniu na skutek : 

 niewłaściwego transportu dokonanego lub zleconego przez Kupującego, 

 innych uszkodzeń mechanicznych  

 wadliwego montażu przez osobę nieuprawnioną , w szczególności odstępstw od obowiązujących przepisów. 

 dokonywania samodzielnej , nieprawidłowej naprawy, lub zmian w konstrukcji kotła, 

 niewłaściwej eksploatacji oraz innych przyczyn nie leżących po stronie producenta. 

  zaniechania regularnej konserwacji kotła 

§ 8. 

Brak obowiązkowych rozruchów czy przeglądów kotła odnotowanych w karcie urządzenia lub brak rozliczenia finansowego 

powodują wstrzymanie lub unieważnienie gwarancji. 

§ 9. 

Użytkownik jest zobowiązany do zwrotu kosztów wizyty serwisu w przypadku: 

 Nieuzasadnionego wezwania serwisu, 

 Naprawy urządzenia wynikającego z winy Użytkownika lub nie zależnego od producenta(np.: uszkodzenia), 

 Braku możliwości dokonania naprawy z powodów nie zależnych od serwisu (np.: brak paliwa, brak ciągu kominowego, 

nieszczelność instalacji, niewłaściwego montażu, braku prądu, itp.), 

 Dokonania przeglądu, rozruchu kotła, regulacji parametrów spalania. 

 

 

§ 10. 

Uprawnienia z tytułu gwarancji realizowane będą wyłącznie po przesłaniu do producenta przez sprzedawcę lub użytkownika 

opisu zakłócenia pracy kotła oraz kopii wypełnionej karty gwarancyjnej urządzenia wraz z aktualnymi danymi adresowymi i 

aktualnym nr. telefonu kontaktowego. 

W przypadku zagubienia karty urządzenia na użytkowniku spoczywa obowiązek odtworzenia tej karty. 

 

 

§11. 

W przypadku nieskutecznych 3 napraw tego samego elementu urządzenia, przysługuje Użytkownikowi wymiana tego elementu 

na nowy. 

Wymiana całego urządzenia na nowe może być dokonana tylko po stwierdzeniu przez serwis producenta braku możliwości  

      



 Karta ewidencji kotła  str.1 
      

Dane urządzenia:      

Typ, moc kotła:   

nr.seryjny/rok produkcji:           

Dane użytkownika:      

Imię i Nazwisko:   

Adres:   

Nr telefonu:   
Dane serwisanta dokonującego 
odbioru:       

Imię i Nazwisko:           

Nr telefonu:   

Nr certyfikatu:           

      

Dane dotyczące instalacji c.o. oraz przewodów wentylacyjnych i spalinowych  

ilość kotłów w kotłowni   ……………………..   

Kocioł zamontowany jest w instalacji układu  otwartego    

   zamkniętego    

Zamontowany jest układ do podmieszania temperatury powrotu    

Jaki to układ:...................................................................................................  

      

Instalacja została napełniona czynnikiem z dodatkiem inhibitorów korozji    

       

Instalacja c.o. wykonana jest poprawnie zgodnie z obowiązującymi przepisami    

      

Czy zamontowane są zawory grzejnikowe z głowicami termostatycznymi:............  

      

Rodzaj ogrzewnia:      

grzejnikowe    podłogowe    

inne:...............................................................................................................  

      

Czy do instalacji c.o. podłączony jest zasobnik c.w.u.: .....................................  

Pojemność zaobnika:......................................................................................  

      

Dane dotyczące pomieszczenia kotłowni i komina   

W kotłowni znajduje się instalacja wentylacji:    

nawiewnej    wywiewnej    

       

Kubatura kotłowni [m3]:.......................................    

      

Wysokość komina:........................  Przekrój komina:.....................  

      

Podłączenie kotła do komina wykonane poprawnie     

       

Komin został wygrzany podczas pierwszego rozruchu kotła:    

      

Dane dotyczące ogrzewanych pomieszczeń    

Kubatura:.........................  Powierzchnia:....................   

      

Przeznaczenie obiektu:  ……………………….    

      

Czy obiekt wyposażony jest w dodatkowe źródło ogrzewania:…………………………………….. 

      

  

 
 
 
   

      



  
 
    

  Karta ewidencji kotła   
      

      

Test kotła      

Dokonano pierwszego uruchomienia urządzenia     

      

Dokonano regulacji parametrów spalania     

      

Wszystkie funkcje sterownika działają poprawnie      

      

Wentylator nadmuchowy działa poprawnie     

      

Termostat pokojowy działa poprawnie (jeżeli podłączony)    

      

Uwagi i zalecenia serwisanta:    

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Opis wykonanych czynności      

      

      

      

      

      

      

      

      

Oświadczam, że zostałem poinformowany o warunkach gwarancji oraz zasadach   

bezpiecznej eksploatacji urządzenia.    

Poświadczam, że kocioł pozostawiono w pełni sprawnym.   

      

      

.......................................      

Data        

      

      

      

      

.......................................   ............................................................ 

Podpis użytkownika   Podpis serwisanta/autoryzowanego instalatora 

      

      

      

      

      

   
 




