
WARUNKI GWARANCJI:

1. Niniejsza gwarancja na terenie Polski udzielana jest przez Unical Polska Sp. z o.o. i sieć „Autoryzowanych
Serwisów” rozmieszczonych  na terytorium Kraju.

2. Gwarancja Standardowa jest ważna przez:
• 24  miesiące –  na urządzenia typu EVE, !DEA, IVEN, DUA od dnia I uruchomienia przez Autoryzowany

Serwis, lecz nie dłużej niż 30 miesięcy od dnia sprzedaży przez Unical Polska Sp. z o.o.; po podpisaniu
odpowiedniej  umowy serwisowej z Autoryzowanym Serwisem - 36 miesięcy na urządzenia typu EVE,
!DEA, IVEN, DUA od dnia I uruchomienia.

• 36 miesięcy na kotły kondensacyjne typoszeregu ALKON oraz MODULEX od dnia I uruchomienia przez
Autoryzowany Serwis, lecz nie dłużej niż 42 miesiące od dnia sprzedaży przez Unical Polska 
Sp. z o.o.; po podpisaniu odpowiedniej umowy serwisowej  z Autoryzowanym Serwisem -  60 miesięcy
na  od dnia I uruchomienia na kotły  kondensacyjne typoszeregu ALKON oraz Modulex.

3. W  okresie  trwania  gwarancji  Gwarant  zobowiązuje  się  do  bezpłatnej  naprawy  i  dostawy  wadliwych
podzespołów urządzeń.

4. Warunkiem  przedłużenia  gwarancji  jest  dokonanie  corocznego  -  odpłatnego  przeglądu  gwarancyjnego
urządzeń.

5. Urządzenia gazowe o mocy do 35 kW, I uruchomienie bezpłatne, klient  zobowiązany jest do uregulowania
ewentualnych kosztów dojazdu autoryzowanego serwisu.  Koszt  uruchomienia  urządzeń o mocy powyżej
35 kW pokrywa Inwestor / Użytkownik.

6. Unical Polska Sp. z o.o. obejmuje świadczeniami gwarancyjnymi urządzenia które: 
• zostały zakupione na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w firmie Unical Polska Sp. z o.o.;
• posiadają dowód zakupu, prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną w j. polskim oraz kopię protokołu

I uruchomienia;
• zostały uruchomione przez Autoryzowany Serwis Unical Polska;
• zostały  zainstalowane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  wskazówkami  zawartymi

w załączonej do nich „Instrukcji użytkowania  i konserwacji”;
• posiadają udokumentowany przegląd okresowy – gwarancyjny. Przegląd należy wykonać w okresie do 12

miesięcy od daty pierwszego uruchomienia. Do wykonania tych czynności  uprawniony jest wyłącznie
Autoryzowany  Serwis  Unical  Polska  Sp.  z  o.o.  Koszt  wykonania  usługi  wraz  z  dojazdem  pokrywa
Użytkownik;

• jest  konserwowane  w  prawidłowy  sposób,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
i wskazówkami zawartymi w „Instrukcji użytkowania  i konserwacji”.

7. W okresie obowiązywania Gwarancji, Unical Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zaproponowania
najlepszego rozwiązania, naprawy lub wymiany sprzętu, mającego na celu usunięcie wszelkich jego wad.
Uznaje się jednak, że żadna ewentualna naprawa lub wymiana nie będzie miała wpływu na okres trwania
gwarancji ani jej zakres.

8. Gwarancja wygasa w razie:
• spowodowania wad w czasie transportu;
• niedopełnienia  obowiązkowych  okresowych  czynności  serwisowych,  przewidzianych  przepisami

krajowymi i lokalnymi;
• nieprzestrzegania wskazówek zawartych w załączonej do sprzętu „instrukcji użytkowania i konserwacji”;
• niesprawnych kominów, kanałów wentylacyjnych lub powiązanych z kotłem podzespołów.
• wykonywania napraw przez  osoby nie posiadające autoryzacji Unical Polska Sp. z  o.o.;
• użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją obsługi.
• zamontowania nieoryginalnych części zamiennych, elementów lub akcesoriów (w żadnym razie nie można

dochodzić wymiany lub naprawy części nieoryginalnej);
• powstania korozji, osadu lub uszkodzeń wynikających z nadmiernej kwasowości lub agresywności wody,

niewłaściwie przeprowadzonych prób usunięcia osadu, braku wody w układzie, zalegających złogów błota 
lub kamienia;

• zamrożenia  urządzenia,  przegrzania,  pożaru,  przeciążenia  instalacji  elektrycznej,  aktów  wandalizmu,
uszkodzeń mechanicznych. 

• przyczyn leżących nie po stronie Unical AG.
9. Wyżej wymienione warunki Gwarancji Standardowej  są jedynymi, jakie oferuje Unical Polska  i nie mogą być

w żaden sposób zmienione przez osoby trzecie.
10. Gwarancja ważna jest tylko z dowodem zakupu, Producent nie obejmuje gwarancją urządzeń sprzedanych

w ramach internetowych serwisów aukcyjnych.

11. W razie jakichkolwiek sporów, sądem właściwym do ich rozstrzygania będzie Sąd w Tychach.
12. Niniejsza  gwarancja  nie  wyłącza  i  nie  ogranicza  uprawnień  klienta  wynikających  z  niezgodności  towaru

z umową sprzedaży.

WSKAZÓWKI DLA UŻYTKOWNIKÓW

Montaż urządzeń grzewczych
• Instalacji  urządzeń  grzewczych  marki  UNICAL  może  dokonać  tylko  i  wyłącznie  osoba  posiadająca

odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych i elektrycznych. 
• Podczas  montażu  urządzenia  wymagane  jest  bezwzględne  przestrzeganie  wszystkich

obowiązujących prawem ustaw, rozporządzeń  oraz innych przepisów krajowych i lokalnych.
• Urządzenie należy zamontować zgodnie z opisem i instrukcjami zawartymi w dołączonej dokumentacji

Producenta.

Uruchomienie urządzenia
• Pierwszego  uruchomienia  urządzenia  dokonuje  tylko  i  wyłącznie  uprawniony  do  tej  czynności

Autoryzowany Serwis UNICAL POLSKA na zlecenie użytkownika
• Aktualny wykaz Autoryzowanych Serwisów zamieszczony jest na stronie internetowej producenta 

www.unical.pl w zakładce SERWIS
• Producent dopuszcza tzw. "Zerowe uruchomienie" przez Autoryzowanego Instalatora celem sprawdzenia

poprawności wykonania instalacji  hydraulicznej, gazowej oraz kominowej. Po dokonaniu tej procedury
urządzenie należy wyłączyć i skontaktować się z Autoryzowanym Serwisem celem pełnego uruchomienia
jednostki. 

• Koszt pierwszego uruchomienia (bez kosztów dojazdu) pokrywa UNICAL POLSKA Sp. z o.o.
• Urządzenia  gazowe  o  mocy  do  35  kW,  I  uruchomienie  bezpłatne,  klient   zobowiązany  jest  do

uregulowania  ewentualnych  kosztów  dojazdu  autoryzowanego  serwisu.  Koszt  uruchomienia
urządzeń o mocy powyżej 35 kW pokrywa Inwestor / Użytkownik.

W zakres pierwszego uruchomienia wchodzi
• sprawdzenie  poprawności  podłączenia  jednostki  do  instalacji  elektrycznej,  gazowej,  hydraulicznej

i spalinowej
• korektę i regulację nastaw pracy jednostki
• sprawdzenie zabezpieczeń urządzenia
• kontrolę pracy urządzenia
• przeszkolenie Użytkownika z zakresu obsługi urządzenia

Zakres pierwszego uruchomienia nie obejmuje.
• dojazdu Serwisu do Klienta
• wykonywania   poprawek  lub  usuwania  wad   instalacji  –  zaleca  się  wykonywanie  I  uruchomienia

w obecności Instalatora.
• dodatkowych prac montażowych (instalacji czujników pogodowych, podłączanie automatyki, sterowników

itp.)

Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją obsługi urządzenia.
Producent zaleca wykonanie corocznego przeglądu okresowego urządzenia.

http://www.unical.pl/


PRZEGLĄDY GWARANCYJNE 

DATA WYKONANIA 
PRZEGLĄDU 

WYKONANE CZYNNOŚCI
PODPIS I PIECZĘĆ 

AUTORYZOWANEGO 
SERWISU

NAPRAWY GWARANCYJNE

DATA ZGŁOSZENIA OPIS USTERKI
PODPIS I PIECZĘĆ 

AUTORYZOWANEGO 
SERWISU

KARTA GWARANCYJNA

DANE URZĄDZENIA

TYP / MODEL NR SERYJNY

DANE UŻYTKOWNIKA – MIEJSCE INSTALACJI

Imię  i Nazwisko Użytkownika________________________________________________________________

ulica, nr domu, nr mieszkania________________________________________________________________

kod pocztowy__________________________ Miejscowość___________________________

DODATKOWE PODZESPOŁY PODŁĄCZONE DO KOTŁA:

DANE SPRZEDAWCY:

Pieczątka i podpis    data

DANE INSTALATORA:

Pieczątka i podpis    data

AUTORYZOWANY SERWIS UNICAL

Pieczątka i podpis Autoryzowanego Serwisu    data uruchomienia

Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z warunkami gwarancji i je akceptuję

Podpis Użytkownika    data

 POLSKA Sp. z o.o.

43-100 Tychy
ul. Budowlanych 166

Tel. 32/ 327.52.89; 32/ 780.26.23
e-mail: biuro@unicalpolska.pl

www.unical .pl




