
GWARANCJA KOMFOVENT
Co warto wiedzieć?



Rodzaj gwarancji

Standardowa 
gwarancja 
producenta.

Dodatkowa gwarancja 
w ramach promocji 
„Komfovent bądź 
on-line z Ventia”.

Dodatkowa, płatna 
gwarancja producenta.

Usługa Zdalne Wsparcie 
Serwisowe.

Okres ochrony

24 miesiące od daty montażu 
produktu, jednak nie dłużej niż 
27 miesięcy od daty sprzedaży.

Możliwość bezpłatnego rozsze-
rzenia gwarancji do 40 miesięcy 
od daty produkcji.

Możliwość płatnego rozszerzenia 
gwarancji o dodatkowe:
- 12 miesięcy,
- 24 miesiące,
- 36 miesięcy.

Dodatkowa gwarancja jest liczona 
od daty końca Standardowej gwa-
rancji i nie łączy się z promocyjnym 
wydłużeniem gwarancji w ramach 
promocji „Komfovent bądź on-line 
z Ventia”.

Usługa bezpłatna przez cały okres 
użytkownika urządzenia.

Co musisz zrobić, jako użytkownik, aby zachować gwarancję

Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku 
minimum 2 tzw. MAŁYCH PRZEGLĄDÓW. Przeglądy te powinny 
być wykonane w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-
-wiosennym. Przeglądy są bezpłatne i mogą być wykonane przez 
użytkownika.

Szczegółowe informacje znajdują się w książce gwarancyjnej.

Pobierz kartę gwarancyjną

Usługa jest dostępna bezpłatnie dla każdego użytkownika 
posiadającego urządzenie Komfovent Domekt z automatyką C6, 
C6M oraz C8.

Pobierz warunki usługi Zdalne wsparcie

https://www.ventia.pl/materialy_marketingowe_pdf_jpg/katalogi i foldery/KOMFOVENT-DOMEKT-ksiazka-gwarancyjna-VENTIA.PDF
https://serwis.ventia.pl/docs/ventia_warunki_realizacji_zdalnego_wsparcia.pdf


Rodzaj gwarancji

Standardowa 
gwarancja 
producenta.

Dodatkowa, płatna 
gwarancja produ-
centa.

Usługa Zdalne Wsparcie 
Serwisowe.

Okres ochrony

24 miesiące od daty montażu 
produktu, jednak nie dłużej niż 
27 miesięcy od daty sprzedaży.

Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia w ciągu roku 
minimum 2 przeglądów serwisowych zakupionego urządzenia. 
Przeglądy te powinny być wykonane w okresie jesienno-zimo-
wym oraz zimowo-wiosennym. Przeglądy są odpłatne i muszą 
być wykonane przez wykwalifikowane firmy.

Przez cały okres gwarancji użytkownik jest zobowiązany do prze-
prowadzenia w ciągu roku minimum 2 przeglądów serwisowych 
zakupionego urządzenia. Przeglądy te powinny być wykonane 
w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-wiosennym. Przeglą-
dy są odpłatne i muszą być wykonane przez wykwalifikowane 
firmy.

Możliwość płatnego rozszerzenia 
gwarancji o dodatkowe:
- 12 miesięcy,
- 24 miesiące,
- 36 miesięcy.

Dodatkowa gwarancja jest liczona 
od daty końca Standardowej gwa-
rancji i nie łączy się z promocyjnym 
wydłużeniem gwarancji w ramach 
promocji „Komfovent bądź on-line 
z Ventia”.

Usługa bezpłatna przez cały okres 
użytkownika urządzenia.

Co musisz zrobić, jako użytkownik, aby zachować gwarancję

Usługa jest dostępna bezpłatnie dla każdego użytkownika posia-
dającego urządzenie Komfovent VERSO/RHP z automatyką C5.

Pobierz warunki usługi Zdalne wsparcie

https://serwis.ventia.pl/docs/ventia_warunki_realizacji_zdalnego_wsparcia.pdf


Rodzaj gwarancji

Standardowa 
gwarancja 
producenta.

Dodatkowa, płatna 
gwarancja producenta.

Usługa Zdalne Wsparcie 
Serwisowe.

Okres ochrony

24 miesiące od daty montażu 
produktu, jednak nie dłużej niż 
27 miesięcy od daty sprzedaży.

1. Użytkownik jest zobowiązany do przeprowadzenia płatnego 
uruchomienia, realizowanego przez autoryzowany serwis VENTIA.

2. Przez cały okres gwarancji użytkownik jest zobowiązany 
do przeprowadzenia w ciągu roku minimum 2 przeglądów 
serwisowych zakupionego urządzenia. Przeglądy te powinny 
być wykonane w okresie jesienno-zimowym oraz zimowo-
-wiosennym. Przeglądy są odpłatne i muszą być wykonane 
przez wykwalifikowane firmy.

Możliwość płatnego rozszerzenia 
gwarancji o dodatkowe:
- 12 miesięcy,
- 24 miesiące,
- 36 miesięcy.

Dodatkowa gwarancja jest liczona 
od daty końca Standardowej gwa-
rancji i nie łączy się z promocyjnym 
wydłużeniem gwarancji w ramach 
promocji „Komfovent bądź on-line 
z Ventia”.

Usługa bezpłatna przez cały okres 
użytkownika urządzenia.

Co musisz zrobić, jako użytkownik, aby zachować gwarancję

Usługa jest dostępna bezpłatnie dla każdego użytkownika posia-
dającego urządzenie Komfovent RHP PRO/PRO2 z automatyką C5.

Pobierz warunki usługi Zdalne wsparcie

https://serwis.ventia.pl/docs/ventia_warunki_realizacji_zdalnego_wsparcia.pdf

