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 PURMO Ogrzewanie podłogowe 
 
GWARANCJA Nr________10 / 2020___ORYGINAŁ  /  KOPIA ____________________ 
dla dobra inwestorów i firm wykonawczych 
Inwestor  Nazwisko  ___ JAN KOWALSKI_________________ 

Ulica   ___ POLNA 2 _____________________ 
   Kod/miejscowość  ___ 45-273 OPOLE ________________ 
Adres                   Ulica   ___ SŁONECZNA 67/8 ______________ 
inwestycji  Kod/miejscowość ___ 48-403 OPOLE ________________ 
Wykonawca                   Nazwisko/Firma ___ GÓRSKI______________________ 
instalacji  Ulica   ___ DĘBOWA 15 __________________ 

Kod/Miejscowość ___ 45-409 OPOLE ________________ 
  

__  60 __ m2 ogrzewania podłogowego  PURMO   Realizację zakończono dnia __ 06.02.2020 _____ 
Udzielamy następującej gwarancji na rury z tworzywa sztucznego  i pozostałe elementy instalacji ogrzewania podłogowego i systemu 
CLEVERFIT firmy Purmo Group Poland sp. z o.o., dostarczone dla w/w inwestycji: 
1. 1. W okresie gwarancyjnym 10 lat licząc od daty montażu zapewniamy bezpłatną wymianę rur grzejnych jak również pozostałych 

elementów systemu PURMO, w których wystąpiły uszkodzenia, będące następstwem wad produkcyjnych. 
1. 2. W przypadku zastosowania rur Purmo PEXPENTA PE-Xc okres gwarancyjny na rury zostaje wydłużony do 30 lat licząc od daty 

montażu. 
1. 3. Gwarancja nie obejmuje elektrycznych i elektronicznych elementów systemu PURMO (2 lata gwarancji). 
1. 4. W okresie gwarancyjnym  10 lat licząc od daty montażu zapewniamy również zwrot kosztów związanych z: 

 
• uszkodzeniami, które wystąpiły w rzeczach należących do osób trzecich i wynikających z tego dalszych szkód lub 

• wydatkami osób trzecich związanych z usunięciem, demontażem oraz weryfikacją elementów wadliwych  
i zastąpieniem ich elementami pełnowartościowymi. 

1. 5.  Wysokość świadczeń gwarancyjnych jest ograniczona do sumy: 1 000 000 EURO i warunkiem ich wypłacenia jest odpowiednie 
oświadczenie wykonawcy, złożone zgodnie z wymogami gwarancji.*   

1. 6.  Celem zabezpieczenia w/w ryzyka szkód zawarta została umowa z renomowaną firmą ubezpieczeniową, dotycząca    
rozszerzonego, obowiązkowego ubezpieczenia od szkód spowodowanych wadami wyrobu do wysokości 1 000 000 EURO.  

1. 7.  Ryczałtowa suma, przeznaczona na pokrycie  szkód osobowych i rzeczowych, wynikająca z w/w umowy wynosi : 1 000 000 EURO. 
1. 8.  W pozostałych przypadkach znajdują zastosowanie nasze ogólne warunki handlowe. 

 
* Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko w wypadku zgłoszenia jej przez 
wykonawcę na oficjalnym formularzu w okresie 3 miesięcy od daty 
zakończenia realizacji jednak nie dłużej niż 11 lat na elementy 
instalacyjne i 3 lat na elementy elektroniczne licząc  od daty produkcji. 
W zgłoszeniu tym wykonawca oświadcza, że przestrzegano instrukcji 
instalacyjno-montażowej oraz użyto wyłącznie oryginalnych 
elementów systemu PURMO.  

              
           Warszawa, data : __ 10.02.2020 ______ 
         
             
         Podpis : _________________________    

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:    

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Purmo Group Poland sp. zoo  z siedzibą w Rybniku,, ul. Przemysłowa 11, 44-203 Rybnik; 

2) W przypadku zapytań prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@purmogroup.com 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania i realizacji gwarancji na podstawie. art. 6 ust 1 pkt a 

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie dział Ogrzewania Podłogowego i Systemów Rurowych i Purmo Group Poland sp. z o. o. oraz serwisanci dokonujący przyjęcia zgłoszenia oraz wykonujący 
czynności serwisowe. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania gwarancji i zakończenia wszystkich czynności serwisowych 

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

8) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania gwarancji i wykonania czynności serwisowych. 


