
  
  
KARTA GWARANCYJNA 

 

Warunki gwarancji: 
1.Komin-Flex udziela gwarancji na typowe elementy kominowe na: 
- okres 5 lat dla podciśnieniowych kominów izolowanych i wkładów kominowych 
typu KF oraz SLIM wykonanych ze stali kwasoodpornej, przeznaczonych do 
odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem lub olejem opałowym. 
- okres 2 lat dla podciśnieniowych kominów izolowanych, kominów SLIM EKO, 
wkładów kominowych typu KF i OWAL wykonanych  ze stali kwasoodpornej 
przeznaczonych do odprowadzania spalin z urządzeń  opalanych energetycznymi  
paliwami stałymi*). 
- okres 5 lat dla nadciśnieniowych wkładów kominowych typu SPS, WSPS, 
kominów izolowanych SPS IZOL (z wyłączeniem uszczelnień elastomerowych) 
wykonanych ze stali kwasoodpornej przeznaczonych do odprowadzania spalin z 
urządzeń opalanych gazem. 
- okres 3 lat na podciśnieniowe wkłady elastyczne typu STALFLEX wykonane z 
taśmy stalowej kwasoodpornej przeznaczonych do odprowadzania spalin z 
urządzeń opalanych gazem i olejem opałowym. 
- okres 2 lat na elementy zakończenia kominów Nasada serii NOWA i DACH 
WENT przeznaczonych do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem i 
olejem. 
2. Gwarancja udzielana jest na całą instalację kominową w przypadku, gdy: 
- zastosowane elementy podłączeniowe, wyczystkowe, zakończeń komina są 
produkcji KOMIN-FLEX, 
- instalacja użytkowana jest zgodnie z przeznaczeniem określonym w Deklaracji 
Właściwości Użytkowych (oznaczenie na elemencie) 
- komin instalowany jest przez autoryzowanego instalatora  (potwierdzenie w 
karcie gwarancyjnej) 
- odbioru instalacji dokonuje Mistrz Kominiarski (potwierdzenie w karcie 
gwarancyjnej) 
3. W okresie gwarancji użytkownik ma prawo do bezpłatnego usuwania usterek 
powstałych z winy producenta. 
4. Gwarancja nie obejmuje wad wynikłych z niewłaściwego montażu, naprawy, 
składowania i transportu. 
5. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany wyrobu na nowy  lub zwrot gotówki 
w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia. 
6. Obsługą gwarancyjna nie są objęte wszelkie czynności konserwacyjno-
remontowe w tym również powstałe w wyniku niewłaściwej jakości paliwa.         
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7. Dla prawidłowej pracy instalacji kominowej konieczne jest zachowanie 
okresowych przeglądów. Czynności te wykonywane są przez uprawnionych 
mistrzów kominiarskich. 
8. Nieprzestrzeganie instrukcji montażu spowoduje utratę gwarancji. 
9. Zakres terytorialny ochrony gwarancyjnej stanowi obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
10. Producent udziela gwarancji na podstawie niniejszej karty gwarancyjnej, która 
jest ważna wyłącznie z dowodem zakupu wyrobu. 
 
*)dopuszczonymi do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów krajowych 
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Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających 
z  Ustawy o prawach konsumenta  z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 poz. 827) oraz KC 


