
Document à conserver par l’utilisateur, 
à présenter uniquement en cas de réclamation

GARANTIE
● La durée de garantie est de 2 ans à compter de la date d’installation ou d’achat et ne saurait
excéder 30 mois à partir de la date de fabrication en l’absence de justificatif.
● Atlantic assure l’échange ou la fourniture des pièces reconnues défectueuses à l’exclusion de tous
dommages et intérêts.
● Les frais de main d’œuvre, de déplacement et de transport sont à la charge de l’usager.
● Les détériorations provenant d’une installation non conforme, d’un réseau d’alimentation ne respec-
tant pas la norme NF EN 50160, d’un usage anormal ou du non respect des prescriptions de ladite
notice ne sont pas couvertes par la garantie.
● Les dispositions des présentes conditions de garantie ne sont pas exclusives du bénéfice, au profit
de l’acheteur, de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s’applique en tout état de cause
dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
● Présenter le présent certificat uniquement en cas de réclamation auprès du distributeur ou de votre
installateur, en y joignant votre facture d’achat.

Ces renseignements se trouvent sur la plaque signalétique, située soit du côté gauche de l’appareil 
soit à l’intérieur de celui-ci visible à travers la grille supérieure.

12
 -

 8
0 

- 
10

74
 -

 E
   

  1
32

8M
74

 -
 E

*

Cachet de l’installateur

TYPE DE L’APPAREIL*: ..............................................................

N° DE SÉRIE* : ...............................................................................

NOM ET ADRESSE DU CLIENT : .......................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................
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Convecteur électrique programmable 
Gamme multiforme, versions haut - medium - bas - plinthe
Programmable electric convector heater / Programmeerbare elektrische convector
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Zabrania sie przeróbek urzadzenia z wersji
nasciennej na wersje “ruchoma” - poprzez
dodatkowy montaz nózek lub kólek. Model
standard, Wysoki, Niski.
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GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE         INSTRUKCJA OBSŁUGI 

GWARANCJA 

 

Użytkownik powinien zachować ten dokument w celu przedstawienia go w momencie reklamacji. 
Gwarancja obejmuje okres 24 miesięcy od daty zakupu urządzenia.  

 

WARUNKI GWARANCJI 
 urządzenie powinno być zamontowane przez osobę wykwalifikowaną (obowiązkowa jest pieczątka z numerem 

uprawnień) zgodnie z regułami sztuki zawodu, z obowiązującymi normami i z zaleceniami niniejszej instrukcji, 
 urządzenie powinno być eksploatowany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem oraz regularnie konserwowany 

przez użytkownika oraz specjalistę, 

 jeśli powyższe warunki są spełnione nasza gwarancja ma zastosowanie poprzez bezpłatną wymianę części 
uznanych przez serwis autoryzowany za wadliwe, lub w szczególnym wypadku wymiany całego urządzenia na 

nowe, 
 gwarancja jest liczona od daty sprzedaży. W przypadku braku dokumentu zakupu gwarancja będzie obliczana 

na podstawie daty produkcji zaznaczonej na tabliczce znamionowej urządzenia, powiększonej o 6 miesięcy, 
 uszkodzenia wynikające z wadliwej eksploatacji urządzenia (mróz, niewłaściwa biegunowość instalacji 

elektrycznej, złe podłączenie do instalacji, etc.) nie mogą w żadnym wypadku być przypisane producentowi i 

będą naprawiane odpłatnie, 
 wszelkie części wymienione w czasie trwania gwarancji podlegają ekspertyzie serwisu fabrycznego producenta, 

 gwarancja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 
 do wykonywania napraw gwarancyjnych uprawnione są wyłącznie autoryzowane przez naszą firmę PUNKTY 

SERWISOWE, 

 kwestie sporne regulowane są przez przepisy Kodeksu Cywilnego art. 577 - 582. 
 

GWARANCJA NIE OBEJMUJE USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W WYNIKU : 
 anormalnych warunków pracy urządzenia : 

(usytuowanie urządzenia narażające je na wpływ mrozu lub nadmiernej wilgotności  
pomieszczeń, uszkodzeń wynikających ze zbyt dużego napięcia energii ), 

 montażu urządzenia niezgodnego z obowiązującymi normami , 

 braku lub wadliwej konserwacji, 
 modyfikację oryginalnych części wyposażenia bez konsultacji z producentem lub używanie części zamiennych 

nie posiadających homologacji producenta, 
 montażu urządzenia przez osobę nie wykwalifikowaną i do tego nie uprawnioną, 

 mechanicznych uszkodzeń podczas transportu, nie z winy producenta, 

 
 

PRODUKTY PRZEDSTAWIONE W TYM DOKUMENCIE MOGĄ BYĆ W KAŻDYM MOMENCIE 
ZMODYFIKOWANE W CELU ODPOWIEDZI NASZEJ FIRMY NA ROZWÓJ TECHNOLOGII LUB NA  

ZMIANĘ OBOWIĄZUJĄCYCH W DANYM KRAJU NORM. 

 
 
 
 
 
 

ATLANTIC POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Płochocińska 99A 

03-044 Warszawa 
e-mail: serwis@atlantic-polska.pl 

http:// www.atlantic-polska.pl 
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