
WARUNKI GWARANCJI

F.U.W.K. KONWEKTOR Sp. z o. o. zapewnia, że wentylatory przez Państwa nabyte 
w naszej firmie lub u naszych przedstawicieli czy pośredników handlowych 
posiadają gwarancję producenta. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać 
zgodnie z warunkami zamieszczonymi w gwarancji kierując je do punktu zakupu. W 
przypadku niemożliwości skierowania zgłoszenia do punktu zakupu firma nasza 
gwarantuje Państwu obsługę po bezpośrednim zgłoszeniu do naszej firmy.
9.1 WARUNKI OGÓLNE GWARANCJI, SERWISU I REKLAMACJI
Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty nabycia, lecz nie dłużej niż 36 miesięcy 
od daty wyprodukowania wyrobów. W okresie objętym gwarancją czas usunięcia 
niezgodności, wady, awarii wynosi 14 dni - licząc od momentu otrzymania 
pisemnego zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach termin naprawy może ulec 
przedłużeniu do 28 dni (import części zamiennych, uzyskanie opinii producenta 
podzespołu dotyczącej przyczyn uszkodzenia, w kwestiach spornych uzyskanie opinii 
instytucji niezależnej).
9.2 ZWOLNIENIE GWARANTA
Zwolnienie gwaranta z warunków gwarancji następuje w sytuacji:
- niezastosowania się do instrukcji montażu,
- zerwania tabliczek znamionowych identyfikujących wentylator,
- dokonania przez nabywcę napraw we własnym zakresie,
- zmiany elementów lub podzespołów, bądź dokonania przeróbek,
- uszkodzenia mechanicznego (poobijanie, porysowanie, uszkodzenie elementami 
które dostały się do wnętrza wyrobu),
- zgubienia lub zniszczenia karty gwarancyjnej,
- podłączenia do niewłaściwie zaprojektowanej lub wykonanej niezgodnie z 
projektem instalacji elektrycznej,
- używania wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem, niewłaściwego przechowywania, 
niewłaściwej konserwacji.
- eksploatacji w warunkach środowiskowych niezgodnych z zaleceniami niniejszej 
instrukcji (temperatura, związki agresywne, zabrudzenie).
Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu 
będą rozpatrywane przez serwis F.U.W.K. KONWEKTOR Sp. z o. o. tylko w 
przypadku otrzymania kopii protokółu reklamacyjnego z opisem uszkodzeń, 
spisanego przez kupującego wraz ze spedytorem. kupujący, w obecności kuriera, 
spedytora powinien sprawdzić, czy otrzymany wyrób nie został uszkodzony w trakcie 
realizacji transportu. W przypadku nieotrzymania tego rodzaju protokołu serwis 
F.U.W.K. KONWEKTOR Sp. z o. o. uzna, że wyrób dotarł do kupującego w stanie 
nieuszkodzonym, bez żadnych widocznych wad fizycznych. W sytuacjach niejasnych 
należy w momencie przed podpisaniem odbioru kontaktować się z przedstawicielami 
firmy - telefony działów jakości.
9.3 NIEZBĘDNE DOKUMENTY PRZY DOKONANIU ZGŁOSZENIA
Kopia Karty Gwarancyjnej i faktury VAT oraz opis niezgodności, wady, uszkodzenia, 
przedstawiony przez kupującego w formularzu zgłoszeniowym (ZGŁOSZENIE 
REKLAMACJI), 



(formularz należy, wypełnić i przesłać).
Dostarczenie reklamowanego wyrobu: Wyrób (w pełni kompletny, w oryginalnym 
opakowaniu)  wraz z wyżej wymienionymi dokumentami należy wysłać na adres 
Sprzedającego, jeżeli nie ustalono inaczej przesyłką kurierską(na koszt odbiorcy). 
Niespełnienie powyższych warunków spowoduje nieprzyjęcie wyrobu do serwisu lub 
odesłanie do kupującego na jego koszt.
9.4 REALIZACJA NAPRAW GWARANCYJNYCH
Naprawy gwarancyjne realizowane są przez serwis producenta.
Serwis jest realizowany w siedzibie producenta tj. F.U.W.K. KONWEKTOR Sp. z o. 
o. w Lipnie. Po dokonaniu naprawy pracownik serwisu opisuje zakres naprawy w 
Karcie Gwarancyjnej.
9.5 REALIZACJA NAPRAW POGWARANCYJNYCH I NIEOBJĘTYCH 
GWARANCJĄ
Procedura naprawy pogwarancyjnej lub nieobjętej gwarancją jest uruchamiana przez 
F.U.W.K. KONWEKTOR Sp. z o.o. na podstawie pisemnego zamówienia/zapytania 
klienta złożonego do Działu Sprzedaży. Dział Sprzedaży każdorazowo potwierdza 
przyjęcie zamówienia klienta na usługę naprawy określając propozycję miesiąca 
naprawy (miejsce eksploatacji wyrobu lub inne proponowane przez klienta, 
dostarczenia do F.U.W.K. KONWEKTOR Sp. z o.o.) datą przejazdu 
serwisu/realizacji naprawy i koszt naprawy. Wymagana jest pisemna akceptacja 
klienta na propozycję kosztów naprawy, terminu realizacji oraz wystawienia faktur 
VAT bez podpisu klienta. Po dokonaniu naprawy przez nas serwis dokonywany jest 
odpowiedni wpis do Karty Gwarancyjnej, co jest podstawą do przedłożenia 
Gwarancji. W zależności od zakresu naprawy klient uzyskuje prawa gwarancyjne na 
okres ustalony pomiędzy stronami. W przypadku pełnego przeglądu i wymiany 
jednostki napędowej klienci otrzymują pełne prawa gwarancyjne na okres 24 
miesięcy.
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