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ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o. gwarantuje, iż zakupiony produkt jest wolny  
od wad i podlega gwarancji producenta.

Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

UPRAWNIENIA KLIENTA

Klient w ramach gwarancji ma prawo do:
– bezpłatnej naprawy sprzętu,
–  wymiany sprzętu na wolny od wad, gdy autoryzowany serwis stwierdzi,  

iż usunięcie wady jest niemożliwe, lub gdy w okresie trwania gwarancji  
autoryzowany serwis dokona 4 napraw, a produkt nadal będzie wykazywał  
usterki uniemożliwiające użytkowanie zgodne z jego przeznaczeniem.

WARUNKI GWARANCJI

Wszelkie usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez  
serwis autoryzowany w terminie 2 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia  
(z zatrzeżeniem dni wolnych od pracy). 

Gwarancją nie są objęte:
– uszkodzenia mechaniczne oraz wady powstałe w ich wyniku,
–  uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwej eksploatacji, postępowania  

niezgodnego z zaleceniami producenta zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia,
–  uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego transportowania,
–  uszkodzenia powstałe w wyniku nietypowego oddziaływania elektrycznego,  

zalania wodą, wilgoci, korozji, utlenienia, wahań napięcia elektrycznego, 
wyładowań atmosferycznych, pożaru lub innej siły wyższej powodującej  
uszkodzenie lub zniszczenie produktu,

–  uszkodzenia powstałe w wyniku ingerencji osób nieuprawnionych do montażu  
lub napraw urządzenia,

– uszkodzenia powstałe w wyniku zużycia eksploatacyjnego.

 ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za:
– utratę jakichkolwiek danych lub ustawień użytkownika innych niż fabryczne,
–  nieprzewidziane okoliczności uniemożliwiające dokonanie naprawy serwisowej 

zgodnie z warunkami zapisanymi w niniejszej gwarancji.

Gwarancję zapewnia:

ul. Płochocińska 99 A 
03-044 Warszawa
tel. +48 22 487 50 76 
fax +48 22 614 57 00
e-mail: serwis@atlantic-polska.pl

GWARANCJĄ objęte są:

pojemnościowe, elektryczne ogrzewacze wody, zasobniki c.w.u. w okresie:

  – 5 lat – gama

– 3 lat – gama

– 2 lat – części wymienne (np. grzałka, termostat)

grzejniki elektryczne, suszarki łazienkowe w okresie:

– 2 lat – części wymienne (np. grzałka, termostat, termistor)

programatory, automatyka sterująca w okresie:

– 2 lat – elektronika, części mechaniczne

termodynamiczne zasobniki c.w.u. w okresie:

– 5 lat – zasobnik c.w.u. 
– 2 lat – pompa ciepła, osprzęt

   od chwili wydania produktu kupującemu.

Uprawnienia wynikające z gwarancji przysługują kupującemu 
wyłącznie z niniejszą kartą gwarancyjną.

RODO
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Atlantic Polska Sp. z o.o., 
która będzie jednocześnie ich Administratorem. Przetwarzanie moich danych osobowych odbywać 
się będzie wyłącznie w celu wykonania usługi serwisowej, której będę stroną.
Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27.4.2016 r.

………………………………………
czytelny podpis      

W PRZYPADKU AWARII BEZWZGLĘDNIE PROSIMY O KONTAKT  
TELEFONICZNY Z NUMEREM BEZPŁATNEJ INFOLINII
LUB ZGŁOSZENIE AWARII NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ:
http://www.atlantic-polska.pl/serwis_techniczny/
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