
KARTA GWARANCYJNA
Klimatyzatory mobilne

1. Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, na który jest wystawiona 
niniejsza karta gwarancyjna w okresie B&B - 12  / B&C - 24 miesiące lub B&B - 24 / B&C - 36 
miesięcy od daty sprzedaży na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarant zobowiązuje 
się do bezpłatnego usunięcia niesprawności urządzenia pod warunkiem 
wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi. 

2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane 
bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego sprzętu 
do punktu serwisowego – na podstawie prawidłowo wypełnionej przez punkt 
sprzedaży niniejszej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. W wyjątkowych 
przypadkach termin ten może być wydłużony do 28 dni roboczych – jeżeli naprawa 
wymaga sprowadzenia części od producenta.

3. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu serwisowego, najlepiej w 
oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami, zalaniem płynami eksploatacyjnymi.

4. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki tylko w 
przypadku gdy:
• w serwisie stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.

6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, 
do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny 
koszt, np.: zainstalowania sprzętu, sprawdzenia działania, konserwacji, usuwania osadu
wapiennego, wymiany bezpieczników, żarówek, filtrów, baterii itp.

7. Gwarancją nie są objęte:

5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia do wydania sprzętu.

8. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we 
własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy 
urządzenia, typu, modelu, nr fabrycznego, dołączonego dowodu zakupu, daty 
sprzedaży oraz czytelnego stempla sprzedawcy jest nieważna.

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

WARUNKI GWARANCJI

Nr. 

Nazwa urządzenia 

Typ, model 

Data sprzedaży 

Okres gwarancji 

Data wydania towaru 
z magazynu importera

Pieczątka sklepu

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.
b) wady powstałe wskutek niewłaściwego transportu.
c) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, 
konserwacji, np.: użytkowanie sprzętu w miejscach występowania szkodliwych gazów 
lub oparów np. gazy spalinowe, opary farb, silikony, pyły cementowe, gipsowe itp.
• użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, niewłaściwych akcesoriów instalacyjnych 
np.: zaworów, filtrów wody, filtrów powietrza, wody.
• niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji.
• samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) 
napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
• okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca, ani sprzedawca albo innych 
przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich.
d) części szklane, żarówki, przewód z wtyczką, baterie, filtry, inne elementy ulegające 
naturalnemu zużyciu.
e) niewłaściwej pracy sieci energetycznej np. przepięcia wywołane zjawiskami 
atmosferycznymi itp.W

ZÓR



(pieczęć sklepu)

ODCINEK „A”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „B”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „C”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „D”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „E”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

SERWIS
Lista autoryzowanych serwisów napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych znajduje się na stronie www.fral.pl w 
zakładce SERWIS  - https://www.fral.pl/dla-biznesu/serwis,ap29.html 

DANE KONTAKOWE IMPORTERA

Centrala: 
Sekretariat:
Dział handlowy:
Dział techniczny:

Sekretariat: 
Dział sprzedaży:
Dział serwisu i pomoc techniczna:  

office@fral.pl
sales@fral.pl

service@fral.pl  

+48 22 395 60 80
+48 22 395 60 81
+48 22 395 60 82

+48 22 395 60 84

Fral Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61
01-267 Warszawa
NIP: 9512367369
REGON: 146683678

W
ZÓR



KARTA GWARANCYJNA
Klimatyzatory mobilne

1. Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, na który jest wystawiona 
niniejsza karta gwarancyjna w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 
niesprawności urządzenia pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z 
przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi. 

2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane 
bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego sprzętu 
do punktu serwisowego – na podstawie prawidłowo wypełnionej przez punkt 
sprzedaży niniejszej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. W wyjątkowych 
przypadkach termin ten może być wydłużony do 28 dni roboczych – jeżeli naprawa 
wymaga sprowadzenia części od producenta. 

3. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu serwisowego, najlepiej w 
oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami, zalaniem płynami eksploatacyjnymi.

4. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki tylko w 
przypadku gdy:
• w serwisie stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.

6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, 
do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny 
koszt, np.: zainstalowania sprzętu, sprawdzenia działania, konserwacji, usuwania osadu 
wapiennego, wymiany bezpieczników, żarówek, filtrów, baterii itp.

5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia do wydania sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

Nr. 

Nazwa urządzenia 

Typ, model 

Data sprzedaży 

Data wydania towaru 
z magazynu importera

Pieczątka sklepu

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

7. Gwarancją nie są objęte:

8. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we 
własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy 
urządzenia, typu, modelu, nr fabrycznego, dołączonego dowodu zakupu, daty 
sprzedaży oraz czytelnego stempla sprzedawcy jest nieważna.

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.
b) wady powstałe wskutek niewłaściwego transportu.
c) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, 
konserwacji, np.: użytkowanie sprzętu w miejscach występowania szkodliwych gazów 
lub oparów np. gazy spalinowe, opary farb, silikony, pyły cementowe, gipsowe itp.
• użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, niewłaściwych akcesoriów instalacyjnych 
np.: zaworów, filtrów wody, filtrów powietrza, wody.
• niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji.
• samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) 
napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
• okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca, ani sprzedawca albo innych 
przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich.
d) części szklane, żarówki, przewód z wtyczką, baterie, filtry, inne elementy ulegające 
naturalnemu zużyciu.
e) niewłaściwej pracy sieci energetycznej np. przepięcia wywołane zjawiskami 
atmosferycznymi itp.W

ZÓR



(pieczęć sklepu)

ODCINEK „A”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „B”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „C”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „D”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „E”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

SERWIS
Lista autoryzowanych serwisów napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych znajduje się na stronie www.uni-lux.eu 
w zakładce SERWIS  - https://uni-lux.eu/serwis/

DANE KONTAKOWE IMPORTERA

Centrala: 
Sekretariat:
Dział handlowy:
Dział techniczny:

Sekretariat: 
Dział sprzedaży:
Dział serwisu i pomoc techniczna:  

office@uni-lux.pl
sales@uni-lux.pl

service@uni-lux.pl  

+48 22 395 60 70
+48 22 395 60 71
+48 22 395 60 72
+48 22 395 60 75

Uni-lux Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61
01-267 Warszawa
NIP: 5261347573
REGON: 010395373

W
ZÓR



KARTA GWARANCYJNA
Nawilżacze powietrza i wentylatory

1. Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, na który jest wystawiona 
niniejsza karta gwarancyjna w okresie B&B - 12 /B&C - 24 miesiące, BRUNE B&B - 24 
/B&C - 24 miesiące od daty sprzedaży na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarant 
zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia niesprawności urządzenia pod warunkiem 
wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi. 

2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane 
bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego sprzętu 
do punktu serwisowego – na podstawie prawidłowo wypełnionej przez punkt 
sprzedaży niniejszej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. W wyjątkowych 
przypadkach termin ten może być wydłużony do 28 dni roboczych – jeżeli naprawa 
wymaga sprowadzenia części od producenta.

3. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu serwisowego, najlepiej w 
oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami, zalaniem płynami eksploatacyjnymi.

4. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki tylko w 
przypadku gdy:
• w serwisie stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.

6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, 
do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny 
koszt, np.: zainstalowania sprzętu, sprawdzenia działania, konserwacji, usuwania osadu 
wapiennego, wymiany bezpieczników, żarówek, filtrów, baterii itp.

7. Gwarancją nie są objęte:

5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia do wydania sprzętu.

8. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we 
własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy 
urządzenia, typu, modelu, nr fabrycznego, dołączonego dowodu zakupu, daty 
sprzedaży oraz czytelnego stempla sprzedawcy jest nieważna.

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.
b) wady powstałe wskutek niewłaściwego transportu.
c) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, 
konserwacji, np.: użytkowanie sprzętu w miejscach występowania szkodliwych gazów 
lub oparów np. gazy spalinowe, opary farb, silikony, pyły cementowe, gipsowe itp.
• użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, niewłaściwych akcesoriów instalacyjnych 
np.: zaworów, filtrów wody, filtrów powietrza, wody.
• niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji.
• samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) 
napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
• okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca, ani sprzedawca albo innych 
przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich.
d) części szklane, żarówki, przewód z wtyczką, baterie, filtry, inne elementy ulegające 
naturalnemu zużyciu.
e) niewłaściwej pracy sieci energetycznej np. przepięcia wywołane zjawiskami 
atmosferycznymi itp.

WARUNKI GWARANCJI

Nr. 

Nazwa urządzenia 

Typ, model 

Data sprzedaży 

Data wydania towaru 
z magazynu importera

Pieczątka sklepu

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: W
ZÓR



(pieczęć sklepu)

ODCINEK „A”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „B”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „C”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „D”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „E”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

SERWIS
Lista autoryzowanych serwisów napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych znajduje się na stronie www.uni-lux.eu 
w zakładce SERWIS  - https://uni-lux.eu/serwis/

DANE KONTAKOWE IMPORTERA

Centrala: 
Sekretariat:
Dział handlowy:
Dział techniczny:

Sekretariat: 
Dział sprzedaży:
Dział serwisu i pomoc techniczna:  

office@uni-lux.pl
sales@uni-lux.pl

service@uni-lux.pl  

+48 22 395 60 70
+48 22 395 60 71
+48 22 395 60 72
+48 22 395 60 75

Uni-lux Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61
01-267 Warszawa
NIP: 5261347573
REGON: 010395373

W
ZÓR



KARTA GWARANCYJNA
Oczyszczacze powietrza

1. Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, na który jest wystawiona 
niniejsza karta gwarancyjna w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 
niesprawności urządzenia pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z 
przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi. 

2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane 
bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego sprzętu 
do punktu serwisowego – na podstawie prawidłowo wypełnionej przez punkt 
sprzedaży niniejszej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. W wyjątkowych 
przypadkach termin ten może być wydłużony do 28 dni roboczych – jeżeli naprawa 
wymaga sprowadzenia części od producenta. 

3. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu serwisowego, najlepiej w 
oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami, zalaniem płynami eksploatacyjnymi.

4. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki tylko w 
przypadku gdy:
• w serwisie stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.

6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, 
do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny 
koszt, np.: zainstalowania sprzętu, sprawdzenia działania, konserwacji, usuwania osadu 
wapiennego, wymiany bezpieczników, żarówek, filtrów, baterii itp.

5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia do wydania sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

Nr. 

Nazwa urządzenia 

Typ, model 

Data sprzedaży 

Data wydania towaru 
z magazynu importera

Pieczątka sklepu

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

7. Gwarancją nie są objęte:

8. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we 
własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy 
urządzenia, typu, modelu, nr fabrycznego, dołączonego dowodu zakupu, daty 
sprzedaży oraz czytelnego stempla sprzedawcy jest nieważna.

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.
b) wady powstałe wskutek niewłaściwego transportu.
c) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, 
konserwacji, np.: użytkowanie sprzętu w miejscach występowania szkodliwych gazów 
lub oparów np. gazy spalinowe, opary farb, silikony, pyły cementowe, gipsowe itp.
• użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, niewłaściwych akcesoriów instalacyjnych 
np.: zaworów, filtrów wody, filtrów powietrza, wody.
• niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji.
• samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) 
napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
• okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca, ani sprzedawca albo innych 
przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich.
d) części szklane, żarówki, przewód z wtyczką, baterie, filtry, inne elementy ulegające 
naturalnemu zużyciu.
e) niewłaściwej pracy sieci energetycznej np. przepięcia wywołane zjawiskami 
atmosferycznymi itp.W

ZÓR



(pieczęć sklepu)

ODCINEK „A”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „B”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „C”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „D”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „E”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

SERWIS
Lista autoryzowanych serwisów napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych znajduje się na stronie www.uni-lux.eu 
w zakładce SERWIS  - https://uni-lux.eu/serwis/

DANE KONTAKOWE IMPORTERA

Centrala: 
Sekretariat:
Dział handlowy:
Dział techniczny:

Sekretariat: 
Dział sprzedaży:
Dział serwisu i pomoc techniczna:  

office@uni-lux.pl
sales@uni-lux.pl

service@uni-lux.pl  

+48 22 395 60 70
+48 22 395 60 71
+48 22 395 60 72
+48 22 395 60 75

Uni-lux Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61
01-267 Warszawa
NIP: 5261347573
REGON: 010395373

W
ZÓR



KARTA GWARANCYJNA
Osuszacze domowe, profesjonalne i 

wentylatory promieniowe

1.  Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, na który jest 
wystawiona niniejsza karta gwarancyjna w okresie 24 miesięcy, Flipper Dry - 60 
miesięcy od daty sprzedaży na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarant 
zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia niesprawności urządzenia pod warunkiem 
wykorzystywania go zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi. 

2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane 
bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego sprzętu 
do punktu serwisowego – na podstawie prawidłowo wypełnionej przez punkt 
sprzedaży niniejszej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. W wyjątkowych 
przypadkach termin ten może być wydłużony do 28 dni roboczych – jeżeli naprawa 
wymaga sprowadzenia części od producenta. 

3. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu serwisowego, najlepiej w 
oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia 
przed uszkodzeniami, zalaniem płynami eksploatacyjnymi.

4. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki tylko w 
przypadku gdy:
• w serwisie stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.

6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, 
do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny 
koszt, np.: zainstalowania sprzętu, sprawdzenia działania, konserwacji, usuwania osadu
wapiennego, wymiany bezpieczników, żarówek, filtrów, baterii itp.

7. Gwarancją nie są objęte:

5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia do wydania sprzętu.

8. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we 
własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy 
urządzenia, typu, modelu, nr fabrycznego, dołączonego dowodu zakupu, daty 
sprzedaży oraz czytelnego stempla sprzedawcy jest nieważna.

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

WARUNKI GWARANCJI

Nr. 

Nazwa urządzenia 

Typ, model 

Data sprzedaży 

Data wydania towaru 
z magazynu importera

Pieczątka sklepu

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.
b) wady powstałe wskutek niewłaściwego transportu.
c) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, 
konserwacji, np.: użytkowanie sprzętu w miejscach występowania szkodliwych gazów 
lub oparów np. gazy spalinowe, opary farb, silikony, pyły cementowe, gipsowe itp.
• użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, niewłaściwych akcesoriów instalacyjnych 
np.: zaworów, filtrów wody, filtrów powietrza, wody.
• niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji.
• samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) 
napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
• okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca, ani sprzedawca albo innych 
przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich.
d) części szklane, żarówki, przewód z wtyczką, baterie, filtry, inne elementy ulegające 
naturalnemu zużyciu.
e) niewłaściwej pracy sieci energetycznej np. przepięcia wywołane zjawiskami 
atmosferycznymi itp.W

ZÓR



(pieczęć sklepu)

ODCINEK „A”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „B”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „C”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „D”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „E”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

SERWIS
Lista autoryzowanych serwisów napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych znajduje się na stronie www.fral.pl w 
zakładce SERWIS  - https://www.fral.pl/dla-biznesu/serwis,ap29.html 

DANE KONTAKOWE IMPORTERA

Centrala: 
Sekretariat:
Dział handlowy:
Dział techniczny:

Sekretariat: 
Dział sprzedaży:
Dział serwisu i pomoc techniczna:  

office@fral.pl
sales@fral.pl

service@fral.pl  

+48 22 395 60 80
+48 22 395 60 81
+48 22 395 60 82

+48 22 395 60 84

Fral Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61
01-267 Warszawa
NIP: 9512367369
REGON: 146683678

W
ZÓR



KARTA GWARANCYJNA
Osuszacze przemysłowe

1. Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, na który jest wystawiona 
niniejsza karta gwarancyjna w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży na obszarze 
Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 
niesprawności urządzenia pod warunkiem wykorzystywania go zgodnie z 
przeznaczeniem i zaleceniami instrukcji obsługi. 

2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane 
bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty pierwszej wizyty serwisu – na 
podstawie prawidłowo wypełnionej przez punkt sprzedaży niniejszej karty 
gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. W wyjątkowych przypadkach termin ten 
może być wydłużony do 28 dni roboczych – jeżeli naprawa wymaga sprowadzenia 
części od producenta. Czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia reklamacji wynosi 
do 5 dni roboczych.

3. Reklamujący powinien zapewnić serwisowi swobodny dostęp do sprzętu. W 
przypadku instalacji sprzętu powyżej lub poniżej poziomu gruntu reklamujący 
zobowiązany jest do udostępnienia urządzeń umożliwiających dotarcie do sprzętu 
zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP.

4. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki tylko w 
przypadku gdy:
• w serwisie stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.

5. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, 
do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny 
koszt, np.: zainstalowania sprzętu, sprawdzenia działania, konserwacji, usuwania osadu
wapiennego, wymiany bezpieczników, żarówek, filtrów, baterii itp.

7. Gwarancją nie są objęte:

8. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we 
własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy 
urządzenia, typu, modelu, nr fabrycznego, dołączonego dowodu zakupu, daty 
sprzedaży oraz czytelnego stempla sprzedawcy jest nieważna.

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z 
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

WARUNKI GWARANCJI

Nr. 

Nazwa urządzenia 

Typ, model 

Data sprzedaży 

Data wydania towaru 
z magazynu importera

Pieczątka sklepu

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.
b) wady powstałe wskutek niewłaściwego transportu.
c) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, 
konserwacji, np.: użytkowanie sprzętu w miejscach występowania szkodliwych gazów 
lub oparów np. gazy spalinowe, opary farb, silikony, pyły cementowe, gipsowe itp.
• użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, niewłaściwych akcesoriów instalacyjnych 
np.: zaworów, filtrów wody, filtrów powietrza, wody.
• niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji.
• samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) 
napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
• okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca, ani sprzedawca albo innych 
przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich.
d) części szklane, żarówki, przewód z wtyczką, baterie, filtry, inne elementy ulegające 
naturalnemu zużyciu.
e) niewłaściwej pracy sieci energetycznej np. przepięcia wywołane zjawiskami 
atmosferycznymi itp.

6. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia do naprawy sprzętu.

W
ZÓR



(pieczęć sklepu)

ODCINEK „A”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „B”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „C”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „D”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „E”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

SERWIS
Lista autoryzowanych serwisów napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych znajduje się na stronie www.fral.pl w 
zakładce SERWIS  - https://www.fral.pl/dla-biznesu/serwis,ap29.html 

DANE KONTAKOWE IMPORTERA

Centrala: 
Sekretariat:
Dział handlowy:
Dział techniczny:

Sekretariat: 
Dział sprzedaży:
Dział serwisu i pomoc techniczna:  

office@fral.pl
sales@fral.pl

service@fral.pl  

+48 22 395 60 80
+48 22 395 60 81
+48 22 395 60 82

+48 22 395 60 84

Fral Polska Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61
01-267 Warszawa
NIP: 9512367369
REGON: 146683678

W
ZÓR



KARTA GWARANCYJNA
Piecyki naftowe

1. Producent zapewnia dobrą jakość i dobre działanie sprzętu, na który jest wystawiona 
niniejsza karta gwarancyjna w okresie:

- Elektroniczne INVERTER: B&B / B&C - 48/48 miesięcy
- Elektroniczne pozostałe:  B&B / B&C - 24/48 miesięcy
- Knotowe Corona:  B&B / B&C - 24/48 miesięcy
- Knotowe pozostałe:  B&B / B&C - 24/36 miesięcy

2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane
bezpłatnie w terminie 21 dni roboczych od daty dostarczenia niesprawnego sprzętu
do punktu serwisowego – na podstawie prawidłowo wypełnionej przez punkt
sprzedaży niniejszej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu. W wyjątkowych
przypadkach termin ten może być wydłużony do 28 dni roboczych – jeżeli naprawa
wymaga sprowadzenia części od producenta.

3. Reklamujący powinien dostarczyć sprzęt do punktu serwisowego, najlepiej w
oryginalnym opakowaniu fabrycznym lub innym odpowiednim dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniami, zalaniem paliwem.

4. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki tylko w 
przypadku gdy:
• w serwisie stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.

6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi,
do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny
koszt, np.: zainstalowania sprzętu, sprawdzenia działania, konserwacji, usuwania osadu 
wapiennego, wymiany bezpieczników, żarówek, filtrów, baterii itp.

5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia do wydania sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

Nr. 

Nazwa urządzenia 

Typ, model 

Data sprzedaży 

Data wydania towaru 
z magazynu importera

Pieczątka sklepu

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

(data) (pieczęć i podpis)

Wymontowano zespół: 

7. Gwarancją nie są objęte:

8. Samowolne zmiany wpisów w karcie gwarancyjnej lub dokonywanie napraw we
własnym zakresie powoduje utratę gwarancji. Karta gwarancyjna bez wpisanej nazwy
urządzenia, typu, modelu, nr fabrycznego, dołączonego dowodu zakupu, daty
sprzedaży oraz czytelnego stempla sprzedawcy jest nieważna.

9. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z
przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady.
b) wady powstałe wskutek niewłaściwego transportu.
c) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
• niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, 
konserwacji, np.: użytkowanie sprzętu w miejscach występowania szkodliwych gazów
lub oparów np. gazy spalinowe, opary farb, silikony, pyły cementowe, gipsowe itp.
• użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, niewłaściwych akcesoriów instalacyjnych 
np.: zaworów, filtrów wody, filtrów powietrza, wody.
• niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji.
• samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby)
napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
• okoliczności, za które nie odpowiada ani wytwórca, ani sprzedawca albo innych
przyczyn leżących po stronie użytkownika lub osób trzecich.
d) części szklane, żarniki, knoty, przewód z wtyczką, baterie, filtry, inne elementy
ulegające naturalnemu zużyciu, czyszczenie komory spalania pieców elektronicznych.
e) niewłaściwej pracy sieci energetycznej np. przepięcia wywołane zjawiskami 
atmosferycznymi itp.W

ZÓR



(pieczęć sklepu)

ODCINEK „A”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „B”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „C”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „D”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

(pieczęć sklepu)

ODCINEK „E”

Karta gwar. nr.
Typ

Data sprzedaży 

(podpis sprzedwcy)

SERWIS
Lista autoryzowanych serwisów napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych znajduje się na stronie www.uni-lux.eu 
w zakładce SERWIS  - https://uni-lux.eu/serwis/

DANE KONTAKOWE IMPORTERA

Centrala: 
Sekretariat:
Dział handlowy:
Dział techniczny:

Sekretariat: 
Dział sprzedaży:
Dział serwisu i pomoc techniczna:  

office@uni-lux.pl
sales@uni-lux.pl

service@uni-lux.pl  

+48 22 395 60 70
+48 22 395 60 71
+48 22 395 60 72
+48 22 395 60 75

Uni-lux Sp. z o.o.
ul. Jana Kazimierza 61
01-267 Warszawa
NIP: 5261347573
REGON: 010395373

W
ZÓR
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