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Artyku  promocyjny

Immergas jako jeden z nielicznych producen-
tów na rynku udziela 5-letniej gwarancji na 
gazowe kot y kondensacyjne bez konieczno-
ci wykupienia dodatkowego pakietu gwa-

rancyjnego. Wystarczy spe ni  kilka podsta-
wowych warunków, aby uzyska  gwarancj
spokoju i bezpiecze stwa na lata.
1. Kup kocio  kondensacyjny Immergas 

u Autoryzowanego Partnera Handlowego.
2.  Powierz jego instalacj  wykwalifikowane-

mu Instalatorowi.
3. Wezwij Autoryzowany Serwis Techniczny, 

który dokona darmowego pierwszego uru-
chomienia.

4.  Ciesz si  z wieloletniej gwarancji komfortu 
od Immergas!

O CZYM POWINIENE  PAMI TA :
Prawid owy monta
Pod czenie urz dzenia do instalacji mo e by
wykonane jedynie przy u yciu fabrycznego ze-
stawu. Tylko w ten sposób unikniemy proble-
mów z nieszczeln  instalacj  gazow . Przed 
i za filtrami wodnymi musz  znajdowa  si
zawory odcinaj ce. Nie bez powodu w rodku 
karty gwarancyjnej znajduj  si  potwierdzenia 
odbioru instalacji. Poza wymogami prawny-
mi b dzie to niejako podpowied , jakie czyn-
no ci s  potrzebne, aby zapewni  sobie kom-
fort i spokój na lata. 

Pierwsze uruchomienie
Korzystaj c z oferty Immergas nie musisz 
p aci  za pierwsze uruchomienie! W trakcie 
uruchomienia, po uprzednim sprawdzeniu 
prawid owo ci monta u, serwisant dokonuje 
regulacji urz dzenia, dostosowuj c parametry 
pracy kot a do instalacji c.o. Bardzo wa nym 

elementem wizyty serwisanta jest równie  po-
instruowanie u ytkownika w zakresie obs u-
gi urz dzenia. Dowodem rozpocz cia okresu 
gwarancji s  wpisy autoryzowanego serwisan-
ta w Karcie Gwarancyjnej potwierdzone aktu-
aln  piecz tk  imienn .

Specjali ci
Gwarancj  bezpiecze stwa jest przede wszyst-
kim wybór profesjonalistów, którzy zajm  si
w a ciwym poprowadzeniem instalacji oraz 
monta em urz dze  grzewczych. Zawsze ko-
rzystaj z us ug osób posiadaj cych wymagane 
uprawnienia. List  wspó pracuj cych z firm
Immergas Instalatorów oraz Autoryzowanych 
Serwisantów Technicznych znajdziesz na stro-
nie internetowej: www.immergas.com.pl

Kontrola
Aby cieszy  si  5-letni  gwarancj  pami -
taj o wykonywaniu obowi zkowych, corocz-
nych przegl dów oraz zlecaniu wszelkich 
prac zwi zanych z konserwacj  urz dzenia 
Autoryzowanemu Serwisowi Immergas, któ-
ry zawsze korzysta z oryginalnych cz ci. 
Systematycznie wykonywane przegl dy po -
czone z wymian  zu ytych elementów urz -
dzenia s  gwarancj  jego d ugiej pracy. Je li 
urz dzenie jest regularnie konserwowane, 
mamy wi ksz  szans  na to, e nie zawiedzie 
nas w rodku zimy podczas silnych mrozów 
nie przestanie grza .

Nie ryzykuj!
Wybierz m drze i skorzystaj z kot ów, którym 
zaufa y miliony!

Budowa domu lub jego termomoderniza-
cja wymaga od w a cicieli konieczno ci
skupienia si  na wielu elementach jedno-
cze nie. Na przyk ad, dokonuj c wyboru 
odpowiedniego systemu grzewczego, mu-
simy pomy le  m.in. o odpowiednich pa-
rametrach urz dzenia, oszcz dno ciach, 
ochronie rodowiska i w ko cu, a mo e
przede wszystkim, o zapewnieniu bezpie-
cze stwa wszystkim domownikom. 

Gwarancja kot a kondensacyjnego
– co powiniene  wiedzie

Immergas Polska Sp. z o. o.
ul. Dostawcza 3a

93-231 ód
tel. 42 649 36 00

biuro@immergas.com.pl
www.immergas.com.pl
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