
Gwarancja producenta Oltens © Oltens. All rights reserved

Gwarancja producenta Oltens

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI  - GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

Producent udziela następujących gwarancji, które są liczone od dnia zakupu produktu:
- dla grzejników łazienkowych - 8 lat

Gwarancja obejmuje:
- dla grzejników stalowych okres gwarancji na powłokę malarską oraz szczelność wynosi 8 lat,

lecz nie więcej niż 9 od daty produkcji.

Gwarancja nie obejmuje :
 - uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego (niezgodnego z Instrukcją Obsługi) montażu, 

demontażu lub eksploatacji,
 - uszkodzeń będących skutkiem użytkowania grzejnika niezgodnie z wymogami Instrukcji 

Obsługi (w zakresie np. zasilania grzejnika niedozwolonym czynnikiem roboczym, zastosowania 
nieodpowiednich parametrów czynnika roboczego, doprowadzenia do wzrostu ciśnienia 
roboczego medium przekraczającego dozwoloną wartość, użytkowania grzejnika w układzie 
otwartym, użytkowania grzejnika w układzie wody użytkowej oraz innych),

 - uszkodzeń wynikających ze składowania produktów na wolnym powietrzu lub
w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza,

 - uszkodzeń powstałych wskutek zainstalowania produktu w pomieszczeniach z obecnością 
w atmosferze środków agresywnych, jak np. związki siarki, amoniaku i chloru itp. o stężeniach 
przekraczających warunki normalne,

 - uszkodzeń powstałych z winy Klienta

Gwarancja producenta Oltens © Oltens. All rights reserved

Gwarancja producenta Oltens

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI  - GRZEJNIKI ŁAZIENKOWE

Producent udziela następujących gwarancji, które są liczone od dnia zakupu produktu:
- dla grzejników łazienkowych - 8 lat

Gwarancja obejmuje:
- dla grzejników stalowych okres gwarancji na powłokę malarską oraz szczelność wynosi 8 lat,

lecz nie więcej niż 9 od daty produkcji.

Gwarancja nie obejmuje :
 - uszkodzeń powstałych wskutek nieprawidłowego (niezgodnego z Instrukcją Obsługi) montażu, 

demontażu lub eksploatacji,
 - uszkodzeń będących skutkiem użytkowania grzejnika niezgodnie z wymogami Instrukcji 

Obsługi (w zakresie np. zasilania grzejnika niedozwolonym czynnikiem roboczym, zastosowania 
nieodpowiednich parametrów czynnika roboczego, doprowadzenia do wzrostu ciśnienia 
roboczego medium przekraczającego dozwoloną wartość, użytkowania grzejnika w układzie 
otwartym, użytkowania grzejnika w układzie wody użytkowej oraz innych),

 - uszkodzeń wynikających ze składowania produktów na wolnym powietrzu lub
w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności powietrza,

 - uszkodzeń powstałych wskutek zainstalowania produktu w pomieszczeniach z obecnością 
w atmosferze środków agresywnych, jak np. związki siarki, amoniaku i chloru itp. o stężeniach 
przekraczających warunki normalne,

 - uszkodzeń powstałych z winy Klienta

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GWARANCJI – BATERIE

Producent udziela następujących gwarancji, które są liczone od dnia zakupu produktu:

•   dla baterii na szczelność korpusu oraz szczelność i sprawne funkcjonowanie głowicy – 5 lat.

•   5 letnia ochrona gwarancyjna na powłoki w kolorach chrom, złoty połysk (PVD),  

złoto szczotkowane (PVD), 2 letnia ochrona gwarancyjna na pozostałe powłoki z oferty.

•   dla baterii na pozostałe elementy takie jak: głowice termostatyczne, węże przyłączeniowe 

i prysznicowe, przełączniki natrysku, perlatory, korki automatyczne, zestawy mocujące, 

wyciągnę wylewki, słuchawki prysznicowe – 2 lata.

Uwaga ważne:
W związku z występowaniem zanieczyszczeń  w wodzie mogących powodować uszkodzenie 

baterii należy stosować zawory kątowe z filtrem w miejscu przyłączenia wężyków baterii 

stojącej do instalacji bądź uszczelek z sitkami do baterii ściennych. Brak zamontowanych 

tych elementów zwalnia Gwaranta z odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie baterii 

spowodowane obecnością zanieczyszczeń w wodzie.

W każdym przypadku gwarancji nie podlegają: 
•   Uszkodzenia mechaniczne,

•   Wady i szkody wynikłe na skutek niewłaściwego zainstalowania wyrobu  

(niezgodne z instrukcją lub sztuką budowlaną). 

•   Ingerencje lub zmiany konstrukcyjne wyrobów dokonane przez osoby nieupoważnione  

przez gwaranta.

•   Przedwczesne zużycie spowodowane nieprawidłowym montażem.

•   Uszkodzenia na skutek osadzania się kamienia z wody, niewłaściwej pielęgnacji produktów.

Zalecenie eksploatacyjne:
•   Myć używając wody, miękkiej szmatki marki Oltens. 

•   Myć okresowo używając środków odkamieniających najlepiej profesjonalnych preparatów  

marki Oltens (NanoCalc i NanoShine).

•   Nie używać do mycia ziarnistych środków myjących oraz rozpuszczalników organicznych 

typu aceton, benzyna, fenol. Nie używać do mycia środków zawierających alkohol, podchloryn 

sodu, podchloryn potasu, wybielacze. 
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