
1.  Firma RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.,  
zwana dalej RUG, udziela Użytkownikowi 
gwarancji prawidłowego działania urządzenia 
na okres:

 a) 36 miesięcy na zbiornik zasobnika
 b) 24 miesięcy na pozostałe elementy  
 licząc od daty zakupu zasobnika. 
2.  Gwarancja obowiązuje jeżeli łącznie 

spełnione są następujące warunki:
 a)  karta gwarancyjna posiada pieczęcie, 

podpisy i daty oraz wypełnione wszystkie 
rubryki bez skreśleń i poprawek,

 b)  zasobnik podłączono do kotła oraz do 
instalacji zimnej i ciepłej wody zgodnie 
z  obowiązującymi normami technicznych 
oraz instrukcjami obsługi kotła i zasobnika,

 c)  instalacja wodna zabezpieczona jest 
filtrami,

 d)  urządzenie wyposażone jest wyłącznie 
w elementy fabryczne,

 e)  Autoryzowany Serwis Beretta, na odpłatne 
zlecenie użytkownika, przynajmniej raz 
na 12 miesięcy, dokonał oceny stanu, 
a  w  razie potrzeby wymiany, anody 
magnezowej i  czynność tą odnotował 
w karcie gwarancyjnej.

3.  W okresie gwarancji Użytkownikowi przy-
sługuje prawo do bezpłatnych napraw 
uszkodzeń powstałych z przyczyn tkwiących 
w urządzeniu.

4.  Naprawy dokonywane będą u Użytkownika 
przez Autoryzowany Serwis Beretta.

5.  RUG nie  ponosi odpowiedzialności z tytułu 
gwarancji za usterki i niesprawności powstałe 
w wyniku:

 a)  użytkowania niezgodnego z Instrukcją 
Obsługi, wykonania napraw i przeglądów 
przez osoby nieupoważnione,

 c) wady instalacji wodnej,
 d) zanieczyszczenia wody,
 e) innych uszkodzeń niezawinionych przez RUG.
6  Czynności obsługowe i regulacyjne prze-

widziane w Instrukcji Obsługi nie są objęte 
gwarancją.

7.  Wszelkie uszkodzenia powstałe wskutek: 
niewłaściwego transportu i przechowywania, 
złego montażu i podłączenia, użytkowania 
niezgodnego z przeznaczeniem a także 
innych przyczyn niezależnych od RUG, mogą 
być usunięte tylko na koszt Użytkownika. 

8.  Jeżeli w/w przyczyny spowodują trwałe 
zmiany jakościowe zasobnika, udzielona 
gwarancja wygasa.

9.  Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej.

10.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza 
ani nie zawiesza uprawnień użytkownika 
wynikających z przepisów o rękojmi za wady 
rzeczy sprzedanej.
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ADRES DO KORESPONDENCJI

RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A.
87-100 Toruń, ul. Kociewska 28/30

Infolinia: 801 044 804
tel. +48 56 663 79 99 (z tel. kom.)

-  Gwarancja jest ważna wyłącznie z fakturą zakupu zasobnika.
-  Zasobnik wymaga instalacji zgodnie z Polską Normą przez osoby posiadające niezbędne  

uprawnienia określone odrębnymi przepisami.
-  Zasobnik przechowywać i montować w pomieszczeniach o temperaturze powietrza powyżej 0˚C.

typ: KWADRO TOP 120; IDRA TOP 120; IDRA TOP 200; IDRA 100 SV



ADNOTACJE DOTYCZĄCE INTERWENCJI SERWISU

Data  
zgłoszenia 

usterki
Rodzaj usterki – wykonane czynności

Data  
wykonania 

usługi

Podpis 
serwisanta

Podpis 
użytkownika

WYPEŁNIA SPRZEDAWCA

Zasobnik typ: 

Nr fabryczny:  

Data sprzedaży: 

 Podpis i pieczęć sprzedawcy

Urządzenie jest kompletne i bez uszkodzeń.
Wydano instrukcję obsługi urządzenia

Producent: Galmet – Polska

Autoryzowany Serwis Beretta potwierdza przegląd lub wymianę anody magnezowej (usługa płatna)

Data i czytelny podpis serwisu Data i czytelny podpis serwisu

KARTA GWARANCYJNA
Zasobnik c.w.u. 


