


 

 

Szanowny Kliencie! 

 

Gratulujemy wyboru gazowego kotła centralnego ogrzewania Keller - Windsor S. Przekazujemy Pa stwu 

produkt nowoczesny, ekonomiczny, przyjazny dla rodowiska, spełniaj cy wysokie wymagania jako ciowe norm 

europejskich. 

Rozwini ta sie  Autoryzowanego Serwisu Firmowego oraz Autoryzowanych Instalatorów, słu y fachow  

pomoc  podczas monta u oraz u ytkowania urz dze . 

yczymy zadowolenia z zakupu oraz długiej i niezawodnej eksploatacji! 

URUCHOMIENIE ZEROWE KOTŁA 
Uruchomienia zerowego kotła oraz przeszkolenia U ytkownika o sposobie jego obsługi dokonuje AUTORYZOWANY SERWIS 
FIRMOWY 
Koszt uruchomienia zerowego pokrywany jest przez Producenta, koszt dojazdu serwisanta pokrywa U ytkownik. 
Do zakresu czynno ci obj tych Uruchomieniem Zerowym nale  m.in.: 

• sprawdzenie prawidłowo ci miejsca zainstalowania kotła 

• sprawdzenie prawidłowo ci podł cze  gazowych, elektrycznych, wodnych i spalinowych 

• sprawdzenie zainstalowania zalecanych filtrów, 

• uruchomienie kotła oraz regulacja parametrów grzewczych wg wskaza  producenta 

• sprawdzenie zabezpiecze  

• przeprowadzenie szkolenia U ytkownika z zakresu obsługi urz dzenia 

Na zako czenie instrukta u U ytkownik, w obecno ci AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO samodzielnie, kilkakrotnie 
uruchamia kocioł. 

UWAGA: 
Podł czenie kotła do instalacji nie jest obj te zakresem uruchomienia zerowego. 
• W przypadku stwierdzenia wadliwej instalacji czy innych zaniedba  nara aj cych na niebezpiecze stwo u ytkownika 
AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY wypełnia o wiadczenie w „KARCIE URUCHOMIENIA ZEROWEGO" 
Dokonanie uruchomienia zerowego zostaje potwierdzone pisemnie w „KARCIE WYROBU" oraz w „KARCIE URUCHOMIENIA 

ZEROWEGO", któr  podpisuje U ytkownik . 

PRZEGL D TECHNICZNY KOTŁA - WYDŁU AJ CY OKRES 
GWARANCJI 

Przegl du technicznego kotła dokonuje AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY - w przypadku podj cia decyzji przez U ytkownika 

odno nie wydłu enia okresu gwarancji ponad 24 miesi ce, przy spełnieniu zapisów okre lonych w punktach 4.2 i 4.3 Warunków 

Gwarancji. Koszt przegl du, dojazdu oraz ewentualnych materiałów eksploatacyjnych pokrywa U ytkownik. 
W zakres czynno ci wykonywanych podczas przegl du technicznego wchodzi sprawdzenie i konserwacja poszczególnych podzespołów 
kotła. Odkamienienie wymiennika ciepła, wymiana anody magnezowej w przypadku współpracy kotła z układem zasobnikowym oraz 

czynno ci konserwacyjno-naprawcze, wynikaj ce z przyczyn nie obj tych gwarancj , nie wchodzi w zakres przegl du technicznego. 

WARUNKI  GWARANCJI 
1.  zwany dalej GWARANTEM, oferuj c Pa stwu swoje wyroby, zapewnia naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej bez wzgl du na miejsce zakupu. Naprawy gwarancyjne oraz Uruchomienia Zerowe wykonywane s  wył cznie przez AUTORYZOWANY 
SERWIS FIRMOWY GWARANTA (ASF). GWARANT dopuszcza mo liwo  rozruchu kotła przez AUTORYZOWANEGO INSTALATORA 
GWARANTA lub przez osoby nie posiadaj ce autoryzacji GWARANTA, a posiadaj ce uprawnienia gazowe z zastrze eniem punktu 2. Wykaz adresów 

AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO GWARANTA oraz AUTORYZOWANYCH INSTALATORÓW GWARANTA stanowi 

zał cznik do wyrobu. Zaktualizowany wykaz znajduje si  na stronie internetowej GWARANTA www.termet.com.pl 

2. W przypadku rozruchu kotła przez AUTORYZOWANEGO INSTALATORA FIRMOWEGO GWARANTA lub przez osoby nie posiadaj ce 

autoryzacji GWARANTA, a posiadaj ce uprawnienia gazowe, U ytkownik  ma obowi zek zgłoszenia tego faktu w okresie 7 dni od daty instalacji wyrobu, 

do najbli szego AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO GWARANTA, który w ci gu 7 dni dokona formalnego Uruchomienia Zerowego 

i wypełni KART  URUCHOMIENIA ZEROWEGO kotła. Brak potwierdzenia Uruchomienia Zerowego przez AUTORYZOWANY SERWIS 
FIRMOWY GWARANTA po woduje utrat  gwarancji. 

3. Wyrób winien by  zainstalowany i u ytkowany zgodnie z INSTRUKCJ . 

4. GWARANT udziela gwarancji prawidłowego działania urz dzenia: 

1. standardowej - na okres do 24 miesi cy od daty sprzeda y w przypadku zamontowania kotła przez osoby posiadaj ce uprawnienia gazowe oraz 

dokonania Uruchomienia Zerowego przez AUTORY ZOWANY SERWIS FIRMOWY GWARANTA. Warunkiem koniecznym dla 
ewentualnego przedłu enia gwarancji do 5 lub 7 lat jest zamontowanie urz dzenia przez AUTOR YZOWANY SERWIS FIRMOWY 
lub AUTORYZOWANEGO INSTALATORA (wykazy firm dost pne s  na stronie www.termet.com.pl). 

2. wydłu onej - na okres do 60 miesi cy (do 5 lat) przy spełnieniu nast puj cych warunków: 
a) zamontowania urz dzenia przez AUTORYZOWANEGO SERWISANTA FIRMOWEGO lub AUTORYZOWANEGO 

INSTALATORA oraz realizacji warunków zapisanych w punkcie 4.1 

b) rokrocznego zakupywania przez U ytkownika KUPONÓW WYDŁU ONEJ GWARANCJI (tj. na 3, 4, 5 rok) o warto ci 175,89 zł* brutto 

(tj. 143,- zł netto plus podatek VAT) - u AUTORYZOWANEGO SERWISANTA FIRMOWEGO który dokonał Uruchomienia 
Zerowego. Warto  KUPONU nie obejmuje kosztów z tytułu materiałów eksploatacyjnych. 

c) rokrocznego dokonywania w n.w. terminach odpłatnych Przegl dów Technicznych przez AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY. 
GWARANT sugeruje aby Przegl d Techniczny dokonany został przez ASF który wykonał wcze niej Uruchomienie Zerowe. 
U ytkownik pokrywa koszt przegl du wynosz cy 307,50 zł* brutto (tj. 250,- zł netto plus podatek VAT oraz koszty dojazdu i materiałów 

eksploatacyjnych: 

- wydłu enie gwarancji do 3 lat wymaga dokonania Przegl du Technicznego mi dzy 20 a 24 miesi cem od daty sprzeda y 

- wydłu enie gwarancji do 4 lat wymaga dokonania Przegl du Technicznego mi dzy 32 a 36 miesi cem od daty sprzeda y 

- wydłu enie gwarancji do 5 lat wymaga dokonania Przegl du Technicznego mi dzy 44 a 48 miesi cem od daty sprzeda y 

(cd. -  str. 3 okładki) 





 

 

Wypełniony i opłacony za kolejny rok KUPON WYDŁU ONEJ GWARANCJI winien by  przesiany przez AUTORYZOWANY SERWIS 
FIRMOWY na ww. adres wraz z wypełnion  Kart  Przegl du Technicznego z wpisanym numerem KUPONU . 

Zakup KUPONU WYDŁU ONEJ GWARANCJI na 3, 4, 5 rok nale y ka dorazowo ł czy  z przeprowadzeniem rokrocznego odpłatnego 
Przegl du Technicznego w terminach podanych w pkt. 4.2.c. 
Obowi zek przestrzegania terminów przeprowadzenia Przegl dów Technicznych oraz procedury zakupu KUPONÓW le y po stronie 
U ytkownika. 

3. wydłu onej - na okres do 84 miesi cy (do 7 lat) przy spełnieniu nast puj cych warunków: 

a) realizacji zapisów okre lonych w pkt. 4.2 

b) rokrocznego zakupywania przez U ytkownika KUPONÓW WYDŁU ONEJ GWARANCJI (tj. na 6,7 rok) o warto ci 175,89 z/* brutto (tj. 143,- zł 

netto plus podatek VAT) zgodnie z procedur  opisan  w pkt. 4.2.b. 

c) zakupienia przez U ytkownika u AUTORYZOWANEGO SERWISANTA FIRMOWEGO GWARANTA który wcze niej dokonał Uruchomienia 
Zerowego kotła tzw. PAKIETU GWARANCYJNEGO o warto ci 696,63 zł** brutto (tj. 566,36 zł netto plus podatek VAT) w skład którego 
wchodz : czujniki NTC c.w.u. i c.o., elektroda jonizacyjna, elektroda zapłonowa, przetwornik ci nienia, wentylator, uszczelka silikonowa do drzwi 
palnika. Przedmiotowy zakup wraz z usług  instalacji ww. komponentów winien zosta  zrealizowany podczas kolejnego Przegl du Technicznego 
(i w ramach jego kosztu) - b d cego podstaw  wydłu enia okresu gwarancji do 6 lat (pkt. 4.3.d) 

d) dalszego dokonywania przez ASF który wykonał Uruchomienie Zerowe - rokrocznych odpłatnych Przegl. Technicznych w n. w. terminach: 

- wydłu enie gwarancji do 6 lat wymaga dokonania Przegl du Technicznego mi dzy 56 a 60 miesi cem od daty sprzeda y 

- wydłu enie gwarancji do 7 lat wymaga dokonania Przegl du Technicznego mi dzy 68 a 72 miesi cem od daty sprzeda y 

Zakup KUPONU WYDŁU ONEJ GWARANCJI na 6, 7 rok nale y ka dorazowo ł czy  z przeprowadzeniem rokrocznego odpłatnego Przegl du 
Technicznego w terminach podanych w pkt. 4.3.d 
Obowi zek przestrzegania terminów przeprowadzenia Przegl dów Technicznych oraz procedury zakupu KUPONÓW le y po stronie 
U ytkownika. 
Bezwzgl dnym warunkiem zachowania uprawnie  z tytułu gwarancji we wszystkich  opisanych powy ej przypadkach jest posiadanie dowodu zakupu 
oraz dokonanie przez AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY GWARANTA Uruchomienia Zerowego kotła. 

5. GWARANT zapewnia bezpłatne usuni cie wady wyrobu powstałej z jego winy, a ujawnionej w okresie trwania gwarancji, zarówno standardowej jak 

i wydłu onej najpó niej w ci gu 14 dni od daty zgłoszenia wady i udost pnienia wyrobu do naprawy AUTORYZOWA NEMU SERWISOWI FIRMOWEMU 
GWARANTA 

6. U ytkownik ma prawo do wymiany wadliwego wyrobu na wolny od wad w przypadku nie wykonania naprawy w ci gu 14 dni (z zastrze eniem punktu 5), 

lub stwierdzenia przez AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY GWARANTA wady fabrycznej niemo liwej do usuni cia. Decyzj  dotycz c  
wymiany wyrobu zastrzega sobie  GWARANT. 

7. U ytkownik traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku: 
- dokonania napraw, uruchomienia zerowego lub przeróbek wyrobu przez osoby nieupowa nione przez GWARANTA. 
- u ytkowania wyrobu niezgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami INSTRUKCJ I, 
- zniszczenia plomby na panelu sterowania, 
- uszkodze  wynikłych z wadliwego podł czenia pokojowego regulatora temperatury pomieszcze , 

- niemo no ci okazania przez u ytkownika wa nej KARTY WYROBU, lub przedstawienie karty, w której znajduj  si  lady zmian, poprawek, 

skre le  itp., dokonanych przez osoby nieupowa nione. 

- braku po wiadczenia w KARCIE WYROBU: 
- sprzeda y (piecz tka punktu sprzeda y, data, podpis sprzedawcy), 

- prawidłowej instalacji wyrobu (piecz tka firmy instaluj cej, data, imi  i nazwisko instalatora), 

- dokonania Uruchomienia Zerowego przez AUTORYZOW ANY SERWIS FIRMOWY GWARANTA (piecz tka SERWISU, data, mi  i nazwisko 
Serwisanta) 

- braku po wiadczenia w ODCINKACH KONTROLNYCH: 
- sprzeda y (piecz tka punktu sprzeda y, data, podpis sprzedawcy). 

- uszkodze  mechanicznych lub innych uszkodze  powstałych z przyczyn niezale nych od sprzedawcy i GWARANTA 

8. GWARANCJA NIE OBEJMUJE czynno ci konserwacyjnych oraz usterek i uszkodze  urz dzenia, wynikaj cych z: 
- niewła ciwego transportu i przechowywania urz dzenia, 
- uszkodze  mechanicznych, 

- zanieczyszczenia gazu lub zasilania urz dzenia nieodpowiednim gazem, 
- zaistniałych odchyle  parametrów napi cia elektrycznego, gazu lub wody od wymaga  obowi zuj cych w Polskich Normach, 
- powstałych w wyniku działania nadmiernego ci nienia wody (powy ej 0,6 MPa), 

- nieprawidłowego ci gu kominowego, 
- wad instalacji, do których jest podł czone urz dzenie, 
- wad wynikłych z nieszczelno ci poł cze  instalacji spalin owo - powietrznych, 

- zamarzni cia wody w urz dzeniu , 

- uzupełnienia wody w instalacji c.o. przy nagrzanym urz dzeniu, 
- zakamienie nie elementów ko tła; w zakres czynno ci gwarancyjnych nie wchodzi odkamienien ie wymiennika ciepła. 

9. Gwarancja jako ci wyrobu jest wa na je eli Uruchomienie Zerowe wraz ze stosownymi zapisami w KARCIE UR UCHOMIENIA ZEROWEGO WYROBU 
oraz regulacja urz dzenia dokonane s  przez AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY GWARANTA oraz je eli dane wpisane przez GWARANTA do 

KARTY WYROBU (tj. nazwa lub typ wyrobu, numer fabryczny wyrobu, data produkcji, rodzaj gazu do spalania którego wyrób jest fabrycznie 

przystosowany) jak te  ODCINKÓW KONTROLNYCH napraw gwarancyjnych (tj. nazwa lub typ wyrobu, numer fabryczny wyrobu, data produkcji) - s  
zgodne z zapisami na tabliczce znamionowej wyrobu. 

Wady powstałe w procesie instalacji urz dzenia potwierdza si  w KARCIE URUCHOMIENIA ZEROWEGO. 

UWAGI: 

- Uruchomienie Zerowe wyrobu dokonywane jest na koszt GWARANTA, koszty dojazdu pokrywa u ytkownik. Koszty instalacji urz dzenia oraz 
regulatora temperatury pomieszcze  obci aj  U ytkownika. 

- Uruchomienia Zerowego dokonuje wył cznie AUTORYZOWANY SERWIS FIRMOWY GWARANTA pod rygorem utraty gwarancji. 
10.    Brak filtru siatkowego na powrocie wody układu c.o. lub na dopływie wody u ytkowej, powoduje utrat  gwarancji na cało  układu hydraulicznego kotła 

(m.in. na pomp  cyrkulacyjn , wymienniki ciepła). 

11. Przystosowanie wyrobu do innego rodzaju gazu ni  jest on fabrycznie dostosowany, nie wchodzi w zakres napraw gwarancyjnych, a wykonanie tego 
w sposób niezgodny z zapisem w INSTRUKCJI powoduje odst pienie GWARANTA od zobowi za  gwarancyjnych. 

12. W przypadku niewła ciwej obsługi serwisowej, nale y zawiadomi  serwis fabryczny GWARANTA tel. 748540446 (czynny od 700 do 1500
) . 

13. W przypadku nieuzasadnionego wezwania AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO GWARANTA, koszty zwi zane z jego przyjazdem w pełnej 

wysoko ci pokrywa u ytkownik . 

14. Gwarancja nie wył cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnie  kupuj cego wynikaj cych z r kojmi za wady fizyczne wyrobu. 

UWAGA SPRZEDAWCO! 

Odcinki kontrolne wymagaj  tak e potwierdzenia daty sprzeda y wraz z umieszczeniem piecz tki firmowej 
*warto  opłaty mo e ulec zmianie 

** warto  oraz elementy składowe Pakietu Gwarancyjnego mog  ulec zmianie




