
WARUNKI GWARANCJI  

 

Okres gwarancji dla klimatyzatorów (RAC, Free Match, U-Match) wynosi 5 lat oraz 7 lat na wybrane 

modele premium RAC (U-Crown, Amber Prestige, Soyal) od daty montażu i uruchomienia urządzenia 

klimatyzacyjnego, dla klimatyzatorów przenośnych i okiennych oraz oczyszczaczy i osuszaczy 

powietrza 3 lata od daty montażu i uruchomienia urządzenia. 

2. Warunkiem utrzymania 7-letniej oraz 5-letniej gwarancji jest montaż urządzenia przez 

Autoryzowanego Instalatora oraz wykonywanie okresowych 

przeglądów nie rzadziej niż co 6 miesięcy (nie rzadziej, niż co 4 miesiące dla urządzeń pracujących w 

sposób ciągły np. w serwerowniach) przez Autoryzowanego Instalatora. 

3. Awarie i wady urządzenia ujawnione podczas trwania gwarancji będą bezpłatnie usuwane przez 

Autoryzowanego Instalatora, który dokonał 

montażu i uruchomienia urządzenia. 

4. Free Polska Sp. z o.o. zapewnia wyłącznie dostarczenie bezpłatnie części zamiennych na podstawie 

wad ujawnionych przez Autoryzowanego Instalatora Gree. 

5. Karta gwarancyjna musi być ostemplowana przez Sprzedawcę lub Autoryzowanego Instalatora, 

posiadać czytelnie i poprawnie wypełnione Zestawienie Urządzeń, Numer seryjny urządzenia oraz 

Dane instalacji. 

6. Potwierdzenie przeprowadzonych okresowych przeglądów gwarancyjnych umieszcza się w 

Rejestrze Okresowych Przeglądów Gwarancyjnych na karcie gwarancyjnej. 

7. W przypadku, gdy operator zleca wykonywanie przeglądów i napraw gwarancyjnych 

Autoryzowanemu Serwisantowi innemu niż firma, która instalowała system, ma on obowiązek w 

porozumieniu z oboma podmiotami wyznaczyć ten, który będzie realizował obowiązki gwarancyjne. 

8. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w urządzeniu. 

9. Gwarancji nie podlegają części urządzeń i akcesoriów podlegające zużyciu w czasie eksploatacji np. 

filtry, zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów i przycisków na urządzeniach i 

sterownikach itp. 

10. Gwarancji nie podlegają usterki i nieprawidłowe działanie spowodowane błędnym lub wadliwym 

montażem urządzenia lub niewłaściwym doborem urządzenia. 

11. Operator traci prawa gwarancyjne w przypadku: 

A) braku karty gwarancyjnej lub gdy karta gwarancyjna jest wypełniona nieprawidłowo, zamazana lub 

zniszczona, 

B) dokonania montażu, zmian konstrukcyjnych lub napraw poza wykonanymi przez Autoryzowanego 

Instalatora, 

C) braku Okresowych Przeglądów Gwarancyjnych. 

12. W przypadku zaginięcia Karty Gwarancyjnej nie wydaje się duplikatu. 

 


