WARUNKI ROZSZERZONEJ GWARANCJI
Brookvent Polska sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach Śląskich, ul. Kościuszki 14-16, 55-120,
NIP: 9151790915, nr KRS: 0000463156, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
dalej: Gwarant,
udziela rozszerzonej gwarancji:
……………………
dalej: Klient
na następujące Produkty:
…………………….
Wentylatory kanałowe
Wentylatory dachowe
Automatyka sterująca
Pozostałe elementy systemu wentylacji tj. Kratki, klapy zwrotne nawiewniki zgodnie z Instrukcją
użytkowania systemu wentylacji w lokalach mieszkalnych,
które zostały określone w umowie nr ……………. z dnia ……………. zawartej pomiędzy
Gwarantem a Klientem (dalej: Umowa).
I.

ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.

4.

Warunki Rozszerzonej Gwarancji (dalej: WRG) określają warunki obowiązywania
rozszerzonej gwarancji, przyznanej na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Gwarantem a
Klientem.
Użyte w WRG określenia zostały zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Gwarancji (dalej:
OWG).
Do wykonywania rozszerzonego serwisu gwarancyjnego stosuje się odpowiednio zapisy
OWG oraz OWSerw.
WRG mają zastosowanie wyłącznie do Produktów określonych w Umowie.

II.

OKRES GWARANCJI

1.

Okres rozszerzonej gwarancji liczony jest od daty zawarcia Umowy i wynosi 60 miesięcy,
chyba że Strony postanowiły inaczej w Umowie.

III.

WYNAGRODZENIE GWARANTA

1.

Wysokość wynagrodzenia za udzielenie rozszerzonej gwarancji określona jest w Umowie.

IV.

WARUNKI OBOWIAZYWANIA ROZSZERZONEJ GWARANCJI

1.

Warunkiem obowiązywania rozszerzonej gwarancji jest przeprowadzanie systematycznych
serwisów oraz przeglądów systemu wentylacji w zakresie oraz w terminach określonych w
DTR.
W zakres prac serwisowych oraz przeglądów, o których mowa w punkcie IV.1 przy
urządzeniach wentylacyjnych, wchodzi w szczególności:
a) Kontrola poprawności pracy wentylatora,

2.
3.

2.

Czyszczenie łopatek wentylatora sprężonym powietrzem,
Kontrola temperatury silnika wentylatora,
Kontrola drożności kanału wentylacyjnego – na odcinku około 1,2 m od wentylatora,
Kontrola drożności i poprawności montażu tłumika akustycznego,
Kontrola poprawności wpięcia i drożności przewodu przetwornika ciśnienia,
Kontrola parametrów oraz poprawności pracy sterownika CSR-B,
Kontrola połączeń elektrycznych wentylator-sterownik ; zasilanie-sterownik,
Kontrola bezpiecznika sterownika CSR-B,
Pomiary skuteczności wentylacji w lokalach zakończone stosownym protokołem
(opcjonalnie),
k) Posiadanie
protokołu
z
przeprowadzonego
serwisu/przeglądu
elementów
wykonawczych systemu wentylacji mechanicznej (wentylator + sterownik).
Wykonanie prac serwisowych oraz przeglądów warunkujących obowiązywanie rozszerzonej
gwarancji wymaga odpowiedniego udokumentowania ze wskazaniem danych podmiotu
wykonującego prace, daty ich wykonania oraz podpisu osoby upoważnionej do
potwierdzenia wykonania prac.
Ceny przeprowadzania powyższych czynności serwisu/przeglądu przez Spółkę zawiera
Cennik.
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

3.

4.

