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Procedura serwisowa podgrzewaczy ELPROM dla firmy Nergis.  
 
1. Zgłoszenia należy przesyłać drogą mailowa na adres: serwis@nergis.pl, w temacie wiadomości wpisując 
nazwę reklamowanego urządzenia. 
 
2. W zgłoszeniu należy zamieścić : 
- adres, pod którym znajduje się podgrzewacz 
- kontakt telefoniczny zarówno do osoby, która posiada zamontowany podgrzewacz oraz do punktu sprzedaży od którego 
zakupiła podgrzewacz 
- model podgrzewacza 
- numer seryjny urządzenia 
- dokładny opis usterki oraz datę jej zauważenia 
- dokument potwierdzający zakup urządzenia 
 
3. Reklamacje będą rozpatrywane jedynie w momencie gdy reklamowane urządzenie będzie zainstalowane w 
miejscu, w którym jest normalnie użytkowane. Jedynym respektowanym odstąpieniem od tej reguły jest sytuacja, 
kiedy to instalator stwierdza uszkodzenie podgrzewacza w momencie instalacji urządzenia u klienta. 
 
4. W przypadku wymiany elementu na nowy, obowiązuje okres gwarancyjny od momentu nabycia pierwszego 
urządzenia. 
 
5. Serwis gwarancyjny zostaje odrzucony w następujących przypadkach: 
- warunki gwarancji nie zostały spełnione – m. in. brak zamontowanego zaworu bezpieczeństwa itd. 
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym montażem urządzenia. 
- wad powstałych w wyniku uszkodzeń mechanicznych. 
- uszkodzeń spowodowanych wadliwą instalacją elektryczną w miejscu użytkowania, zawilgoceniem lub zalaniem podzespołów 
elektrycznych instalacji 
- uszkodzeń spowodowanych przeciążeniem lub przegrzaniem urządzeń 
- zmian/uszkodzeń produktu wynikłych na skutek pośredniego lub bezpośredniego działania sił wyższych (pożar, powódź, 
uderzenia pioruna itp., oraz wszelkiego typu inne zjawiska i anomalia określane powszechnie mianem klęsk żywiołowych) oraz 
na skutek działania ze strony świata zwierząt i roślin, oraz następstw tych działań 
- zmian/uszkodzeń w wyniku działania osób trzecich, w wyniku napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez podmioty 
nieuprawnione przez Gwaranta, oraz w wyniku aktów wandalizmu, kradzieży i tego typu wszelkich innych działań 
- zmian/uszkodzeń wynikających z niewłaściwego użytkowania produktu, niezgodnego z instrukcją i zasadami BHP 
- zmian/uszkodzeń wynikających ze szkodliwego wpływu warunków zewnętrznych (np. brud, dym, sól, środki chemiczne i inne 
zabrudzenia) 
- usunięcia, naruszenia lub zamiany tabliczki znamionowej zawierającej informację o modelu oraz/lub numerze seryjnym 
 
6. W przypadku stwierdzenia serwisu niegwarancyjnego jego koszty pokrywa klient. 
 
7. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z numerem telefonu: 606380032. 
 


