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KARTA GWARANCYJNA
Producent systemów kominowych Konekt Sp. z o.o. ul. Aleja Jana Pawła II 79, 15-703 Białystok udziela gwarancji na elementy systemu kominowego dla:

Imię i nazwisko
kupującego system

Adres montażu
systemu

Data
montażu

Miejsce zakupu
systemu

Data zakupu
systemu

System kominowy:

Średnica:

KONEKT UNI

Ø160

Ø180

Ø200

KONEKT BASIC

Ø160

Ø180

Ø200

KONEKT TURBO

Ø100

Ø140

Ø200

KONEKT COMBO

Ø160 + Ø80

KONEKT KO

Ø80

KONEKT INOX 0,6MM

Ø130

Ø150

Ø160

Ø180

Ø200

KONEKT INOX 0,8MM

Ø130

Ø150

Ø160

Ø180

Ø200

Uwaga!
Szczegółowe warunki gwarancji
znajdują się poniżej.
WARUNKI GWARANCJI PRODUCENTA NA
PRODUKTY KONEKT SP. Z O.O. KONEKT Sp.
z o. o. udziela Kupującemu 50 lat gwarancji na
bezpieczne
odprowadzanie
spalin
w
Systemach Kominowych KONEKT UNI,
KONEKT BASIC, KONEKT TURBO, KONEKT
COMBO od daty sprzedaży towaru. Niniejsza
Gwarancja obowiązuje pod warunkiem
przedstawienia przez Kupującego ważnej
Karty
Gwarancyjnej
i
rachunku
potwierdzającego zakup całego Systemu
Kominowego. Karta gwarancyjna jest ważna
tylko z wypełnionymi powyżej danymi wraz z
ogólnymi warunkami gwarancji zawartymi w
dalszej części. UWAGA! Niniejsza gwarancja
nie wpływa na uprawnienia wynikające z
bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa, regulujących sprzedaż dokonywaną na
rzecz konsumentów

Ø180 + Ø80

„KONEKT” lub „Producent” udziela gwarancji
na: bezpieczne odprowadzanie spalin,
gazoszczelność, odporność na działanie
kondensatu i korozji w produkowanych przez
siebie Systemach Kominowych KONEKT UNI,
KONEKT BASIC, KONEKT TURBO oraz
KONEKT COMBO licząc od daty sprzedaży
towaru Kupującemu . Niniejsza Gwarancja
obowiązuje pod warunkiem przedstawienia
przez Kupującego ważnej Karty Gwarancyjnej
i rachunku (lub faktury) potwierdzającego
zakup całego Systemu Kominowego.
1.2. Karta gwarancyjna jest ważna tylko
z wypełnionymi powyżej danymi wraz z
ogólnymi warunkami gwarancji zawartymi
w dalszej części. UWAGA! Niniejsza
gwarancja nie wpływa na uprawnienia
wynikające z bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, regulujących sprzedaż
dokonywaną na rzecz konsumentów.

1.3. System kominowy rozumie się jako
zestaw wszystkich połączonych ze sobą
elementów
przewodów
spalinowych
i wentylacyjnych, kompletnych (wg wykazu
1. Przedmiot gwarancji
elementów, dostępnego na stronie www.
1.1. KONEKT Sp. z o. o. z siedzibą w i pochodzących wyłącznie od producenta
Białymstoku (adres do doręczeń: ul. i/ lub właściciela marki KONEKT Systemy
Wiewiórcza 111, kod pocztowy: 15 – 532 Kominowe.
Białystok), zwana dalej w treści gwarancji
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI

Ø200 + Ø80

2. Zgłoszenie
2.1. Uprawnienia wynikające z niniejszej
gwarancji mogą być realizowane po
przedstawieniu przez Kupującego:
a) Dowodu zakupu całego systemu
kominowego,
b) Odbioru kominiarskiego dopuszczającego
komin do eksploatacji potwierdzonego
zaświadczeniem wystawionym przez Mistrza
Kominiarskiego bądź paragonem
lub fakturą Zakładu Kominiarskiego,
c) Zgłoszenia gwarancyjnego zawierającego
opis: rodzaju uszkodzenia, lokalizację
uszkodzenia,
opis
zdarzenia,
zdjęcia
powstałych uszkodzeń,
d) Dokumentacji dotyczącej wymaganych
przepisami prawa okresowych przeglądów
i czyszczenia komina.
2.2. Zgłoszenie o którym mowa w ust. 2.1 lit.
c) musi być przedstawione na piśmie w
terminie 7 dni od zauważenia usterki/awarii.
2.3. Zgłoszenie należy zgłosić do hurtowni
gdzie
zakupiony
został
towar
lub
bezpośrednio do producenta na adres
korespondencyjny:
Konekt
sp.
zo.o.
ul. Wiewiórcza 111, 15-532 Białystok
3. Rozpoznanie
3.1. KONEKT Sp. z o.o. zobowiązuje się

KONEKT UNI

PELLET

GAZ

OLEJ

DREWNO

BRYKIET

EKOGROSZEK

WĘGIEL

MIAŁ WĘGLOWY

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

SYMBOL

2 LATA/50 LAT*

X

X

2 LATA/50 LAT*

2 LATA/50 LAT*

2 LATA/50 LAT*

2 LATA/50 LAT*

2 LATA/50 LAT*

X

X

X

2 LATA/50 LAT*

2 LATA/50 LAT*

X

2 LATA/50 LAT*

X

X

2 LATA/50 LAT*

2 LATA/50 LAT*

X

X

X

X

X

2 LATA/50 LAT*

2 LATA/50 LAT*

2 LATA/50 LAT*

2 LATA/50 LAT*

2 LATA/50 LAT*

2 LATA/50 LAT*

2 LATA/50 LAT*

2 LATA/50 LAT*

X

10 LAT

10 LAT

X

X

X

X

X

X

10 LAT

10 LAT

X

X

X

X

X

KONEKT INOX 0,6

3 LATA

10 LAT

10 LAT

10 LAT

10 LAT

3 LATA

3 LATA

3 LATA

KONEKT INOX 0,8

5 LAT

10 LAT

10 LAT

10 LAT

10 LAT

5 LAT

5 LAT

5 LAT

KONEKT BASIC
KONEKT TURBO
KONEKT COMBO
(ELEMENTY KONEKT)
KONEKT COMBO
(ELEMENTY KO)
KONEKT KO

wykonać
swoje
obowiązki
związane
z udzieloną gwarancją w terminie 30 dni od
dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.
Jeżeli wykonanie czynności gwarancyjnych
będzie
wymagało
przeprowadzenia
ekspertyzy specjalistycznej (np.: opinii
biegłego/rzeczoznawcy) w/w termin ulega
przedłużeniu
do
czasu
sporządzenia
stosownej dokumentacji przez biegłego,
jednakże na okres nie dłuższy niż 60 dni.
Zgłaszający roszczenie zobowiązany jest
umożliwić
dającemu
gwarancję
przeprowadzenie, w okresie rozpatrywania
zgłoszenia reklamacyjnego, niezbędnych
oględzin i ekspertyz, jeżeli takie okażą się
konieczne.

KONEKT Sp. z o.o.. Jeśli System będzie zawierał elementy innego producenta wówczas
gwarancja automatycznie traci ważność.
5.4. Przy rozpoznawaniu roszczeń z tytułu
gwarancji zastosowanie ma Rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 nr
109 poz. 719) dotyczące okresowego czyszczenia przewodów kominowych oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn zm.).

4. Okres gwarancji dla określonych systemów
5.5. Producent nie ponosi odpowiedzialności
kominowych
jeśli uszkodzenia i pęknięcia zostały spowo4.1 Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia dowane bezpośrednim działaniem płomienia
nabycia przez kupującego Produktów ﬁrmy na ceramiczne wkłady kominowe przy prowiKonekt Sp.z o.o. Dniem nabycia jest data zorycznym ogrzewaniu na budowie, oraz
sprzedaży
wskazana
na
rachunku jeżeli awaria wynika z nadmiernego przegrzedokumentującym
sprzedaż
Produktów wania pieca lub jego wad konstrukcyjnych.
Gwaranta oraz data wskazania na karcie Ponadto Producent nie ponosi odpowiedzialgwarancyjnej. W przypadku rozbieżności dat ności za uszkodzenia powstałe w skutek
w wyżej wskazanych dokumentach za dzień niewłaściwego typu wkładu kominowego
przy braku szybra.
nabycia uważa się datę wcześniejszą.

5.6. Gwarancja nie obejmuje usterek powsta4.2 Zakres terytorialny
Gwarancja obejmuje Systemy Kominowe łych w wyniku transportu, w wyniku
KONEKT zamontowane na terytorium nieostrożnego rozładunku czy też niewłaściwego przechowywania wkładów ceramiczRzeczypospolitej Polskiej.
nych.
5. Warunki gwarancji
5.1. Montaż Systemu Kominowego musi być 5.7. Gwarancja nie obejmuje usterek powstawykonany zgodnie z zasadami sztuki łych w wyniku działania zjawisk atmosferyczbudowlanej oraz zgodnie z dołączoną przez nych i zewnętrznych np. pożaru, wybuchu czy
producenta instrukcją montażu (lub dostępną klęsk żywiołowych.
na stronie www.grupakonekt.pl)
5.8. 50 letnia gwarancja obejmuje pustaki
5.2. Komin wraz z przyłączonym urządzeniem kominowe, pustaki wentylacyjne, ceramikę i
grzewczym musi być dopasowany do instala- otulinę. Pozostałe elementy czyli deﬂektor,
cji grzewczej oraz do uwarunkowań technicz- drzwiczki wyczystki i kratka wentylacyjna
nych na budowie, a w przypadkach szczegól- posiadają 1 roczną gwarancje producenta.
nych instalacja kominowa powinna być Powyższe warunki Gwarancji nie obejmują w
konsultowana z producentem, kotły grzewcze szczególności: części zużywających się, jak
podłączone do komina posiadają odpowied- uszczelki systemu KO i COMBO; powłok
nie dopuszczenia do stosowania w budownic- lakierniczych;
uszkodzeń
powstałych
twie oraz ich zastosowanienie jest sprzeczne w wyniku nieprawidłowego przechowywania
z dokumentem odniesienia oraz użytkowanie Produktów Gwaranta przez Sprzedawcę lub
komina
odbywać
się
będzie
wg Kupującego oraz zdarzeń losowych i innych
obowiązującyc przepisów.
okoliczności, za które nie odpowiada
Gwarant, m.in. powstałych w wyniku siły
5.3. Gwarancja obejmuje tylko i wyłącznie wyższej; uszkodzeń wynikających z przyczyn
oryginalne elementy zakupione w ﬁrmie
niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania

Produktów Gwaranta (patrz DOP); zmian
stanu lub sposobu działania poszczególnych
Produktów Gwaranta wywołanych przez
czynniki klimatyczne, w tym wyładowania
atmosferyczne; nieprawidłowej sprawności
Produktów Gwaranta będącej następstwem
niewłaściwego montażu lub niewłaściwej
konﬁguracji zakupionych elementów; nieprawidłowo dobranego komina do instalacji, co
oznacza niespełniającego warunków normy
PN-EN 13384-1:2004 Kominy; uszkodzeń
powstałych w wyniku zastosowania nieprawidłowego paliwa.
5.9. Świadczenie wynikające z niniejszej
gwarancji jest wykluczone w przypadkach: zmiany stosowanego systemu grzewczego
(kotła, palnika, systemu odprowadzania
spalin) bez wcześniejszej pisemnej zgody
dającego gwarancję; - niewłaściwego podłączenia urządzenia grzewczego lub nieuprawnionego montażu elementów dodatkowych;
-samodzielnej naprawy lub renowacji komina
bez akceptacji dającego gwarancję; -zastosowania rur ceramicznych w kominach o charakterze przemysłowym; -losowych (np. trzęsienie ziemi, pożar, powódź, huragan, klęski
żywiołowe oraz działania wojenne.).
6. Postanowienia końcowe.
6.1. W ramach gwarancji przysługuje jedynie
roszczenie o zwrot kosztów zakupionego
towaru lub w miarę możliwości wymianę tego
towaru na nowy.
6.2. KONEKT Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku
wadliwego towaru tj. naprawa, utrata zysku
czy też inne koszty, które zgłaszający roszczenie jest zmuszony ponieść w związku
z wymianą lub naprawą szkody.
6.2 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszych Warunków Gwarancji
mają zastosowanie przepisy polskiego prawa
cywilnego.
6.3 Wszelkie spory pomiędzy Kupującym
a Gwarantem podlegają rozstrzygnięciu przez
Sąd Powszechny właściwy dla siedziby
Gwaranta.

