
Reflex PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  

(dawniej: Reflex-POLSKA Sp. z o.o.)  

ul. Mikołaja z Ryńska 36-40 • 87-200 Wąbrzeźno 

 

 

KARTA GWARANCYJNA 

Nazwa i typ urządzenia  ____________________________________________________ 

Rok produkcji i nr fabryczny  _________________________________________________ 

Data sprzedaży __________________________________________________________ 

Podpis i pieczęć sprzedawcy  ________________________________________________ 

 

Bez wypełnienia powyższych pozycji gwarancja jest nieważna. 

 

 

 

 

WARUNKI GWARANCJI 

1. Firma Reflex PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Reflex-POLSKA Sp. z o.o.) udziela gwarancji 

prawidłowego działania urządzeń na okres: 

a) 5 lat na pojemnościowe podgrzewacze wody w wykonaniu standardowym, nie dłużej jednak niż 6 lat od daty produkcji; 

b) 2 lata na układy stabilizacji ciśnienia: Reflexomat Compact, Reflexomat, Variomat, Variomat Giga, układ odgazowywania 

Servitec, przy czym decyduje data uruchomienia przez autoryzowany serwis Reflex, nie dłużej jednak niż 3 lata  

od daty produkcji. Uruchomienie przez autoryzowany serwis Reflex jest warunkiem udzielenia gwarancji. 

c) 2 lata na pozostałe produkty Reflex, nie dłużej jednak niż 3 lata od daty produkcji. 

2. Jeśli w okresie gwarancyjnym wystąpi wada fizyczna produktu, użytkownikowi przysługuje prawo do bezpłatnych napraw 

uszkodzeń powstałych z winy producenta, wymiany produktu lub zwrotu zapłaty. 

3. Firma Reflex PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. (dawniej: Reflex-POLSKA Sp. z o.o.) zwolniona jest  

z odpowiedzialności z tytułu gwarancji za wadliwe działanie urządzenia powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego  

z Instrukcją Montażu, Eksploatacji i Konserwacji, za wykonanie napraw i przeróbek przez osoby nieupoważnione, stosowanie 

nieautoryzowanych części zamiennych oraz za inne uszkodzenia powstałe nie z winy producenta. 

4. W przypadku wad fizycznych ujawnionych w okresie gwarancji Firma Reflex PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 

(dawniej: Reflex-POLSKA Sp. z o.o.) w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia ustosunkuje się do żądania i poda sposób jego 

realizacji. 

5. Uprawnienia z tytułu gwarancji mogą być realizowane jedynie po przedstawieniu ważnej Karty Gwarancyjnej. Początkiem 

okresu gwarancyjnego jest data sprzedaży, z zastrzeżeniem okresów podanych w p. 1. Karta Gwarancyjna niewypełniona, 

wypełniona tylko częściowo lub nosząca ślady poprawek jest nieważna. 

6. W przypadku bezpodstawnego wezwania serwisu do naprawy gwarancyjnej powstałe koszty ponosi użytkownik. 

7. Urządzenia muszą być przechowywane w temperaturze dodatniej, w pomieszczeniach suchych, pozbawionych kurzu  

i substancji agresywnych, zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym zamontowane zgodnie  

z warunkami podanymi w Instrukcji Montażu, Eksploatacji i Konserwacji. Jakość czynnika stosowanego w instalacji musi 

odpowiadać parametrom podanym w instrukcji danego urządzenia. 

8. W pojemnościowych podgrzewaczach wody należy sprawdzić stan anody 

magnezowej przynajmniej raz w roku. 

9. Szczegółowe uprawnienia nabywcy i gwaranta określają: 

a) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. O prawach konsumenta. (Dz. U. nr 827  

z 2014 r.) 

b) Kodeks Cywilny. 

 
 

Reflex PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 
(dawniej: Reflex-POLSKA Sp. z o.o.)  

ul. Mikołaja z Ryńska 36-40, 87-200 Wąbrzeźno 
Dział Sprzedaży tel. 56 688 44 20, fax 56 688 44 99 

Serwis tel. 56 688 44 18 
Biuro w Poznaniu: 

Doradztwo Techniczne tel. 61 653 14 05 
Biuro Handlowe tel. 61 653 14 02, fax 61 653 14 04 

www.reflex.pl 


