
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że administratorem Pani/Pana danych 
osobowych jest Rettig Heating Sp. zoo z siedzibą przy ul. Przemysłowej,  44-203 Rybnik, Biuro Handlowe: ul. Ciszewskiego 15, 02-777 Warszawa. 
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu wystawienia gwarancji na produkty Purmo oraz ewentualnej jej realizacji. 
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich nie 
podanie może uniemożliwiać wystawienie niektórych certyfikatów gwarancyjnych lub dokumentów księgowych. 

 
 

   
 
 

PURMO Ogrzewanie podłogowe i systemy rurowe  

GWARANCJA Nr ________00/ 2015___ORYGINAŁ  /  KOPIA _____________________ 
dla dobra inwestorów i firm wykonawczych 
Inwestor   Nazwisko  ___ JAN KOWALSKI ____________________________ 

  Ulica   ___ KOWALSKA 00 _____________________________ 
   Kod/miejscowość  ___ 00-000 KOWALEWO ________________________ 
Adres  Ulica   ___ KOWALSKA 00 ____________________________ 
inwestycji   Kod/miejscowość ___ 00-000 KOWALEWO ________________________ 
Wykonawca  Nazwisko/Firma ___ NOWAK / INSTALATORSTWO SANITARNE _____ 
instalacji   Ulica   ___ NOWAKA 00 _______________________________ 

Kod/Miejscowość ___ 00-001 NOWAKOWO ________________________ 
__ 185  __ m2 ogrzewania podłogowego  PURMO   Realizację zakończono dnia __ 12.11.2015 _ 
 
Udzielamy następującej gwarancji na rury z tworzywa sztucznego  i pozostałe elementy instalacji ogrzewania 
podłogowego i systemu CLEVERFIT firmy Rettig Heating Sp. z o.o., dostarczone dla w/w inwestycji: 
1. 1. W okresie gwarancyjnym  

10 lat 
licząc od daty montażu zapewniamy bezpłatną wymianę rur grzejnych jak również pozostałych elementów 
systemu PURMO, w których wystąpiły uszkodzenia, będące następstwem wad produkcyjnych. 

1. 2. Gwarancja nie obejmuje elektrycznych i elektronicznych elementów systemu PURMO (2 lata gwarancji). 
1. 3. W okresie gwarancyjnym  

10 lat  
       licząc od daty montażu zapewniamy również zwrot kosztów związanych z: 

•  uszkodzeniami, które wystąpiły w rzeczach należących do osób trzecich i wynikających z tego dalszych szkód 
lub  

• wydatkami osób trzecich związanych z usunięciem, demontażem oraz weryfikacją elementów wadliwych i 
zastąpieniem ich elementami pełnowartościowymi. 

1. 4. Wysokość świadczeń gwarancyjnych jest ograniczona do sumy: 

1 000 000 EURO 
i warunkiem ich wypłacenia jest odpowiednie oświadczenie wykonawcy, złożone zgodnie z wymogami 
gwarancji.*   

1. 5. Celem zabezpieczenia w/w ryzyka szkód zawarta została umowa z renomowaną firmą 
             ubezpieczeniową, dotycząca rozszerzonego, obowiązkowego ubezpieczenia od szkód 
             spowodowanych wadami wyrobu do wysokości 1 000 000 EURO.  
1. 6. Ryczałtowa suma, przeznaczona na pokrycie  szkód osobowych i rzeczowych, wynikająca z w/w 
             umowy wynosi : 1 000 000 EURO 
1. 7. W pozostałych przypadkach znajdują zastosowanie nasze ogólne warunki handlowe. 
 
RETTIG HEATING Sp.z o.o.  
02-777 Warszawa, ul. Ciszewskiego15     

 Budynek KEN Center 

* Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko w wypadku zgłoszenia jej 
przez wykonawcę na oficjalnym formularzu w okresie 3 miesięcy 
od daty zakończenia realizacji. 
W zgłoszeniu tym wykonawca oświadcza, że przestrzegano 
instrukcji instalacyjno-montażowej oraz użyto wyłącznie 
oryginalnych elementów systemu PURMO.  

     Warszawa, data : __01.03.2016______ 
 
 
 
      Podpis : _________________________            

 


