
  

KARTA GWARANCYJNA                                                                                    SERWIS 

3 LAT GWARANCJI PO REJESTRACJI!                           

Model: ……………………………….…….. 

Nr seryjny:  …………………………….….. 

Data sprzedaży: …………………………… 

Firma Ecomax z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Chwytowo 14, gwarantuje sprawne 

działanie urządzenia zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w 

dalszej części Karty Gwarancyjnej.  

WARUNKI GWARANCJI 

Odkurzacz centralny ……………………………….……………. z 3-letnią gwarancją od daty 

zakupu. 

1. Do utrzymania 3-letniego okresu gwarancji wymaga się od Użytkownika:  

• Zarejestrowanie urządzenia na stronie: www.ecomax.pl/zarejestruj. Rejestracja urządzenia musi 

zostać dokonana nie później, niż 30 dni od daty zakupu. 

• Samodzielnego, okresowego czyszczenia siatki filtrującej (usuwanie włosów, kurzu, pyłu itp.). 

• Płatnego przeglądu serwisowego realizowanego przez firmę Ecomax każdorazowo w siedzibie 

firmy w Bydgoszczy, przy ulicy Chwytowo 14, w ramach którego wykonywany jest przegląd  

i konserwacja urządzenia po 1, 2, 3 latach od daty jego zakupu. 

2. W przypadku niedotrzymania jednego z warunków 3-letniego okresu gwarancji, Nabywcy 

przysługuje 1 rok gwarancji zgodnie z postanowieniami Karty Gwarancyjnej. 

3. Warunkiem zachowania podstawowego (1-rocznego) oraz wydłużonego (3-letniego) okresu 

gwarancji jest dokonanie rejestracji urządzenia W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej 

nie wydaje się duplikatu. 

4. Awarie i wady produktu ujawnione podczas trwania gwarancji będą bezpłatnie naprawiane 

przez firmę Ecomax, w ustawowym terminie do 21 dni od daty uznania roszczeń Nabywcy. 

Okres ten ulega wydłużeniu w przypadku zaistnienia konieczności importu niezbędnych części 

zamiennych z zagranicy. 

5. Gwarancja dotyczy tylko jednostki centralnej i nie obejmuje instalacji wykonanej przez 

instalatora ani akcesoriów do odkurzania. 

6. Gwarant zapewnia sprawne działanie urządzenia, na które wydana jest niniejsza Karta 

Gwarancyjna pod warunkiem prawidłowo wykonanej instalacji, odpowiednio dobranej 

jednostki oraz korzystania z urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem. 

7. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady konstrukcyjne sprzedanego urządzenia, wpływające na 

jego nieprawidłowe działanie lub jego brak. 

8. Gwarantem podstawowego (1-rocznego) oraz wydłużonego (3-letniego) okresu gwarancji jest 

firma Ecomax w Bydgoszczy, przy ulicy Chwytowo 14. 

9. Zgłoszeń dotyczących reklamacji oraz płatnych serwisów dokonywać należy wyłącznie na 

adres e-mail: serwis@ecomax.pl  

Uszkodzoną jednostkę należy odesłać do siedziby firmy Ecomax (Bydgoszcz, ul. Chwytowo 14), 
bez uprzedniego czyszczenia.  W przeciwnym przypadku gwarancja nie zostanie uznana. 

Jakakolwiek naprawa jednostki we własnym zakresie powoduje 
ustanie biegu okresu gwarancji. 
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NABYWCA TRACI PRAWA GWARANCYJNE W PRZYPADKU: 

1. Uszkodzeń mechanicznych powstałych w skutek nieprawidłowego 

użytkowania urządzenia, niezgodnego z jego przeznaczeniem i bez użycia 

odpowiednich, dedykowanych separatorów, tj.:  

a. odkurzanie wody, 

b. odkurzanie pyłu kominkowego, pyłu węgla, pyłu i gruzu 

budowlanego, pyłu kostki brukowej, pyłu z płytek ceramicznych,  

c. odkurzanie pyłów dentystyczno-protetycznych, 

d. odkurzanie piasku, żwirku i innych materiałów przeznaczonych do 

utrzymania zwierząt domowych i hodowlanych (klatki, kuwety, kojce, 

wybiegi itp.). 

2. Uszkodzeń powstałych na skutek nieprawidłowo wykonanej instalacji ssącej i 

sterującej, oraz niewłaściwego doboru mocy jednostki centralnej. 

3. Braku własnej lini zasilania elektrycznego i zabezpieczenie w skrzynce 

elektrycznej przeznaczone tylko dla tego urządzenia(odkurzacz centralny) 

4. Pracy jednostki na niedrożnej instalacji oraz niedrożnym systemie 

filtracyjnym.  

5. Uszkodzeń spowodowanych przez wadliwą lub niesprawną instalację 
elektryczną, przepięciami w sieci elektrycznej i wyładowaniami 

atmosferycznymi.  

6. Uszkodzeń elektroniki spowodowanymi skokami napięcia, tj. skoki napięcia 

w instalacji elektrycznej oraz w obrębie całego systemu odkurzacza: 

falowanie uszkodzonej szufelki, Vroom, Wally Flex czy węża do odkurzania.  

7. Uszkodzeń podzespołów systemu centralnego odkurzania wynikłych z 

przyczyn obcych (np. pożar, zalanie, pęknięcie ścian, żywioły). 

8. Uszkodzenia silnika lub turbiny wynikłego z nieprawidłowego założenia 

filtra, założenia uszkodzonego filtra, braku filtra lub nieczyszczenia 

elementów filtrujących.  

9. Odesłania towaru bez Karty Gwarancyjnej.  

10. Przerwania plomby serwisowej lub jej braku. 

11.Sprzedawca postanawia o wyłączeniu uprawnień kupującego do rękojmi 

regulowanej kodeksem cywilnym. 

12.W przypadku braku serwisu po 12 miesiącach urządzenie traci gwarancje. 

13.Ewentualny spór  będzie rozstrzygany w sądzie rejonowym, w miejscowości 

siedziby firmy. 

14. Gwarancja nie obejmuje:  
• Spalenia silnika w wyniku innym niż wada konstrukcyjna jednostki. 
• Spalenia płytki sterującej w wyniku przepięcia i skoków napięcia w instalacji 

elektrycznej. 
• Uszkodzenia przekaźnika niskiego napięcia płytki sterującej odkurzacza 

centralnego w wyniku przebić w instalacji sterującej odkurzacza. 
• Elementów filtrujących, zużycia szczotek silnika, bezpieczników, uszczelek i 

elementów wygłuszających. 
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KARTA	SERWISOWA	
		

		

Obowiązkowe	płatne	czyszczenia	i	przeglądy	serwisowe:		

1.	Po	upływie 12 miesięcy od daty zakupu	

		

		

Pieczęć	serwisanta	/irmy	Ecomax	

		

		

2. Po upływie okresu ………………………………….. 

		

		

	Pieczęć	serwisanta	/irmy	Ecomax	

		

		

		

		

3. Po upływie okresu …………………………………. 

		

		

Pieczęć	serwisanta	/irmy	Ecomax	
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INFORMACJE DODATKOWE 

1. Odkurzacz centralny wysyłany do serwisu gwarancyjnego musi zawierać 
wszystkie elementy wyposażenia - zintegrowane lub dodatkowe, z którymi 

został zakupiony. 

2. Podstawą uznania reklamacji towaru w przypadku jednoletniej gwarancji 

jest dokument potwierdzający zakup towaru (paragon, faktura VAT) oraz 

Karta Gwarancyjna zatwierdzona (podbita) przez firmę Ecomax. W 

przypadku wyboru gwarancji pięcioletniej wystarczy zarejestrować produkt 

na stronie: www.ecomax.pl/rejestruj. 

3. Wady fabryczne lub uszkodzenia jednostki centralnej powstałe w wyniku 

wad fabrycznych zostaną naprawione przez Gwaranta nieodpłatnie, z 

wyjątkiem kosztów związanych ze zdemontowaniem i zamontowaniem 

jednostki centralnej. 

4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji / patrz punkt GWARANCJA NIE 

OBEJMUJE / Użytkownik obciążony zostanie kosztami naprawy oraz 

transportu. 

5. Uszkodzone urządzenie należy we własnym zakresie zdemontować, 
zapakować w oryginalne lub zastępcze opakowanie, zabezpieczając 

należycie przesyłkę przed uszkodzeniem podczas transportu i przesłać 
kurierem na adres firmy Ecomax: ul. Chwytowo 14, 85-223 Bydgoszcz. 

Przed wysłaniem towaru do naprawy prosimy o kontakt telefoniczny w celu 

ustalenia szczegółów dostawy: tel. 888 444 419. 

6. Jednostki centralnej nie należy montować w pomieszczeniach 

kotłowniczych ogrzewanych węglem lub eko-groszkiem. 

7. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień 
Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową. 

8. Zgłoszenie reklamacji, a także jej uwzględnienie nie przerywa biegu 

okresów gwarancyjnych i nie powoduje ich zawieszenia. Pojęcia ‚przerwy 

biegu okresu gwarancyjnego' oraz jego ‚zawieszenia’ należy rozumieć w 

zgodzie z przepisami części ogólnej Kodeksu Cywilnego. 

9.  Do zgłoszenia wady Nabywca zobowiązany jest dołączyć dowód zakupu 

(paragon, faktura VAT) i Kartę Gwarancyjną oraz Kartę Serwisową 
dokumentującą wymagane przeglądy serwisowe, realizowane przez firmę 
Ecomax.  

                  
     DATA I PIECZĘĆ                                        ZAPOZNAŁEM SIĘ I AKCEPTUJĘ   

PUNKTU SPRZEDAŻY                                   WYŻEJ WYMIENIONE WARUNKI 

                                                                                   KARTY GWARANCYJEJ      
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