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Instalacja     wody  użytkowej        centralnego  ogrzewania           ogrzewania 
podłogowego 
Inwestor………………………………………………………………………………………... 
Rodzaj instalacji……………………………………………………………………………….. 
Architekt……………………………………………………………………………………….. 
Biuro projektowe……………………………………………………………………………..... 
Wykonawca instalacji………………………………………………………………………….. 
Numer protokołu próby ciśnieniowej……………………… 
Data wykonania…………………………………………… 
Data uruchomienia instalacji……………………………… 
 
Potwierdzam, że: 

• w/w  instalacja została wykonana zgodnie z wytycznymi w instrukcji montażu firmy 
REITER 

• prace montażowe zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi polskimi normami. 
• do zbudowanej instalacji użyto wyłącznie rur i kształtek systemu  REITER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………….                                                       ……………………………… 
 miejscowość, data                                                                          pieczątka i podpis wykonawcy instalacji           
 
 
 
 
 

  RTR GROUP SP. Z O. O.
        Kawęczyn 48a
   87-123 Dobrzejewice
   NIP: PL 879-267-45-04 



 
 
 

 
 

WARUNKI GWARANCJI 
 
 

  
1. REITER – GWARANT  udziela gwarancji na rury i złączki systemu Pex/Al/Pex „REITER” na uszkodzenia 

powstałe w okresie 10 lat od dnia zakupu, niezależnie od daty  uruchomienia instalacji. Gwarancją objęte są 
ukryte wady materiałowe oraz produkcyjne na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Z uwagi na fakt, że w systemie skręcanym połączenia są rozłączne, gwarancja  obejmuje osobno rurę i osobno 
złączki natomiast w systemie zaprasowywanym rurę wraz z połączeniem. 

3. Warunkiem gwarancji jest przekazanie do „REITER” w ciągu 3-m-cy od chwili uruchomienia instalacji 
kompletnie uzupełnionej i podpisanej karty gwarancyjnej.  

4. Montaż  instalacji  musi  być  wykonywany  przez  firmę  lub  osobę,  która  posiada  autoryzację  „REITER”, 
uprawnienia do nadzorowania i prowadzenia robót budowlano-montażowych. 

5. Instalacja została zbudowana na terenie Polski. 
6. Jeżeli zostaną użyte inne produkty (rury, złączki) niż dostarczone przez „REITER” wówczas gwarancja traci 

ważność. 
7. Gwarancja ogranicza się do kosztów naprawy lub wymiany produktów.. 
8. Gwarancja traci ważność w przypadku: 

• nie dotrzymania warunków zawartych w instrukcji montażu, 
• uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (wyładowania atmosferyczne, katastrofa 

budowlana, pożar, powódź itp.), 
• produkt nie był przechowywany lub użytkowany prawidłowo, 
• rury i złączki są użyte niezgodnie z ich przeznaczeniem,   
• szkody powstały w wyniku czynników zewnętrznych, chemicznych lub fizycznych 
        (przewiercenie rury, szkody wywołane mrozem, itp.), 
• braku  przeprowadzenia prób szczelności zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

rurociągów z tworzyw sztucznych”, 
• nie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed wzrostem temperatury ponad 95° C i ciśnienia   
       6 bar lub 80° C i ciśnienia 10 bar 

9. Inwestor ubiegający się o odszkodowanie musi przedłożyć wypełnioną kartę gwarancyjną wraz z dowodem 
zakupu. 

10. Odszkodowanie za utracone korzyści, unieruchomienie zakładu, zmniejszenie wartości oraz inne pośrednie 
szkody są wyłączone. 

11. Skorzystanie z gwarancji podczas okresu jej trwania nie przedłuża gwarancji. 
12. Prawa wynikające z niniejszej gwarancji przechodzą na nowego właściciela w przypadku zbycia obiektu. 
13. Koszty nieuzasadnionego zgłoszenia gwarancyjnego ponosi strona zgłaszająca taką niezasadną reklamację. 
14. Strony niniejszego stosunku gwarancji – zgodnie wyłączają uprawnienia z tytułu rękojmi (art. 558 KC). 
15. Firma „REITER” posiada ubezpieczenie OC produktu od szkód spowodowanych wadami wyrobu. 
16. Ponadto,  w stosunkach  międzynarodowych,  gdy  nabywcą  produktów  oferowanych  przez  „REITER”  jest 

podmiot zagraniczny, „REITER” udziela gwarancji jakości na produkty znajdujące się w ofercie 
„REITER”, zarówno na całe systemy jak i ich poszczególne elementy, na okres analogiczny jak przewidziany 
w  regulacjach  powszechnie  obowiązujących  w  danym  kraju,  w  którym siedzibę  ma  podmiot  nabywający 
produkty oferowane przez „REITER”. 
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