
    FORMULARZ GWARANCYJNY  
 
 

Typ systemu solarnego (nr katalogowy lub krótki opis):………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data zakupu systemu solarnego:………………..…………………………………………………………. 
 
Data uruchomienia systemu solarnego:…………………………………………………………………..… 
 
Imię i nazwisko uŜytkownika: ………………………………………………………………………………… 
 
Adres uŜytkownika: …………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dane firmy instalującej system solarny:…………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Uwagi i zalecenia do instalacji: ……………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
……………………………………………………….. 
    Podpis i pieczęć Zakładu Instalatorskiego 
 
 
 
 
Oświadczam, Ŝe dokonałem odbioru ww. instalacji solarnej i zostałem przeszkolony przez Instalatora w 
zakresie jej eksploatacji. 
 
 
 
…………………………………………………………. 
      Data i podpis UŜytkownika/Inwestora  
 
 

Dziękujemy, Ŝe wybrali Państwo system solarny Schüco.  
 

Schüco International Polska Sp. z o.o., ul. śelechowska 2, 96-321 Siestrzeń – poniŜej jako „Schüco” – jest dostawcą   
systemów ogrzewania, opartych na wykorzystaniu energii słonecznej. Na poniŜej wymienione części składowe systemów ogrzewania 
Schüco udziela klientom, gwarancji w poniŜszym brzmieniu.  

I. Treść gwarancji 

Na wymienione poniŜej części składowe systemu Schüco udziela Nabywcy gwarancji, obejmującej wady, skutkujące zakłóceniem 
działania systemu (poniŜej jako „wady działania”). Gwarancja obowiązuje przez podany okres. 

- Kolektory słoneczne - 10 lat 

- Zasobniki  - 5 lat 

- Stacje solarne  - 5 lat 

- Urządzenia regulacyjne - 5 lata  

 Okres gwarancji jest liczony od daty uruchomienia lecz nie później niŜ 6 miesięcy od daty sprzedaŜy. 
JeŜeli w ciągu okresu gwarancyjnego wystąpi wada działania, Schüco dostarczy nową część składową systemu o 

porównywalnych parametrach bądź naprawi wadliwą. O sposobie usunięcia wady decyduje Schüco . Gwarancją nie są objęte części 
systemu ogrzewczego, wymieniane w ramach prac konserwacyjnych. Oznaczone w powyŜszej tabeli okresy gwarancyjne 
rozpoczynają się z chwilą dostarczenia danej części składowej systemu do Nabywcy. Wykonanie świadczenia gwarancyjnego nie 
stanowi podstawy do przedłuŜenia okresu gwarancyjnego na cały system.  

W przypadku zgłoszenia potrzeby wykonania świadczenia gwarancyjnego Schüco moŜe zaŜądać przedłoŜenia w stosownym 
terminie protokołu uruchomienia części składowych danego systemu grzewczego. JeŜeli taki protokół nie zostanie przedłoŜony, 
Schüco ma prawo nie udzielić Nabywcy Ŝądanej gwarancji.  

Zgłoszenie gwarancji odbywa się w formie pisemnej do Zakładu Instalacyjnego montującego system solarny. 
Późniejszadroga likwidacji ew. awarii jest uzgadniana równieŜ pisemnie pomiędzy Schüco a Zakładem Instalacyjnym. Czas realizacji 
gwarancji to: 
 - 14 dni roboczych dla części zamiennych będących na stanie Schuco Polska 
 - czas realizacji usługi gwarancyjnej moŜe ulec wydłuŜeniu w przypadku części które naleŜy sprowadzić z magazynu 
                        centralnego w Niemczech. 
 

Wyklucza się dalsze lub inne zobowiązania gwarancyjne niŜ jedynie opisane powyŜej. W razie wystąpienia wad działania 
Schüco w szczególności nie ponosi odpowiedzialności w zakresie roszczeń o odszkodowanie i zwrot nakładów. Postanowienie to nie 
narusza prawa Nabywcy do podniesienia zarzutu o niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie obowiązków, wynikających z niniejszej 
gwarancji. 

II. Ograniczenie zakresu gwarancji 

Gwarancja nie obejmuje: wad działania, będących skutkiem transportu, obsługi, podłączenia lub wpływu czynników zewnętrznych. 

Ponadto gwarancja nie obejmuje wad działania, spowodowanych: 

- nieprzestrzeganiem instrukcji montaŜu i obsługi, a takŜe obowiązujących ustawowych norm i przepisów, 

- zmianami w produktach, dokonanymi bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Schüco, 

- zastosowaniem w systemie części składowych lub płynów przenoszących ciepło spoza asortymentu Schüco, 

- nieterminową i nieudokumentowaną lub niewłaściwą konserwacją części składowych, 

- wadami lub uszkodzeniem materiału wskutek działania siły, wandalizmu lub innych czynów deliktowych, 

- działaniem sił natury (siły wyŜszej) i innymi okolicznościami, niemoŜliwymi do przewidzenia, np. ekstremalnie intensywnymi 
opadamii śniegu, 

- oddziaływaniem nietypowych czynników chemicznych, elektrochemicznych lub elektrycznych,  a takŜe osadów mineralnych, 
powstałych na skutek wysokiego stęŜenia w otaczającym powietrzu (np. sól). 

III.  Postanowienia końcowe 

Niniejsza gwarancja podlega wyłącznie prawu polskiemu i obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą sądu 
właściwego do rozstrzygania we wszelkich sprawach spornych, wyrosłych na gruncie niniejszej gwarancji, jest Warszawa. Niniejsza 
gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 

Udzielona gwarancja jest waŜna pod warunkiem wypełnienia formularza gwarancyjnego, który stanowi pierwszą stronę niniejszej 
gwarancji. 

Schüco International Polska Sp. z o.o. 
ul. śelechowska 2 
96-321 Siestrzeń 
  
Tel:  +48 46 858 32 00                      Szef SprzedaŜy Działu Techniki Solarnej 
Fax: +48 46 858 32 01                                                                               ……….mgr inŜ. Robert Słotwiński……… 

http://www.schueco.pl                                                                                        (pieczęć) 


