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To także możliwość odzyskania karty gwarancyjnej 
w przypadku jej zniszczenia lub zgubienia. Rejestra-
cji można dokonać na portalu, za pośrednictwem 
infolinii lub za pomocą formularza dostępnego na 
www.immergas.pl 
Aby utrzymać gwarancję, klient powinien co roku wy-
konywać przegląd urządzenia. Stała opieka fachow-
ców oraz regularna konserwacja kotła wpływają na 
bezpieczeństwo, większą sprawność i żywotność 
urządzenia oraz mniejsze zużycie paliwa.

Akredytowane punkty sprzedaży można rozpoznać 
dzięki dedykowanym znakom AKREDYTACJI IMMER-
GAS, wyróżniającym jedynie wybrane punkty dys-
trybucji produktów Immergas.

Gwarancja 2+3 
Immergas oferuje użytkowni-
kom swoich produktów moż-
liwość wydłużenia gwarancji  
z 2 do 5 lat. Programem wydłu-

żonej gwarancji Immergas objęte 
są wyłącznie produkty zakupione 

w punkcie sprzedaży z ważną akredy-
tacją Immergas. Dlatego przed dokonaniem 

zakupu rekomenduje się sprawdzenie sprzedawcy na 
stronie internetowej producenta. Listę akredytowa-
nych punktów można znaleźć na www.immergas.pl. 

Rozszerzona gwarancja Immergas 2+3 obowiązu-
je dla wszystkich kotłów z oferty domowej oraz ko-
tłów z serii Victrix Pro z oferty obiektowej Immergas, 
które zostaną zakupione w punkcie sprzedaży z waż-
ną Akredytacją Immergas, zostaną poprawnie zain-
stalowane, sprawdzone i uruchomione przez serwis  
z ważnymi uprawnieniami Immergas, zarejestrowa-
ne na stronie w określonym w warunkach gwaran-
cji terminie, oraz będą użytkowane i konserwowane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozszerzenie 
gwarancji nie wymaga wykupienia dodatkowego 
pakietu gwarancyjnego, w związku z czym nie wią-
że się z dodatkowymi kosztami po stronie nabywcy. 

Rozszerzona gwarancja również 
dla kotłów tradycyjnych
Do tej pory dodatkowe trzy lata gwarancji, po zare-
jestrowaniu urządzenia w Strefie Klienta Immergas, 
obejmowały tylko kotły kondensacyjne. Od teraz 
taką możliwość mają również szczęśliwi posiadacze 
kotłów tradycyjnych!
Poprawne zarejestrowanie kotła to dla klienta szereg 
dodatkowych korzyści – zebrana w jednym miejscu 
dokumentacja, historia usług serwisowych, szybki 
kontakt z serwisem i działem technicznym oraz przy-
pomnienia o zbliżającym się terminie przeglądów.  

Immergas dba o najwyższą jakość nie tylko swoich produktów, ale również 
świadczonych usług. W związku z tym starannie dobiera partnerów handlowych.  
W tym celu w połowie 2018 r. firma wprowadziła system akredytacji, 
czyli specjalnych uprawnień nadawanych wybranym podmiotom na rynku.

Gwarancja 2+3 w punktach  
z Akredytacją Immergas

Przyznanie Akredytacji wiąże się ze spełnieniem 
określonych warunków. Zaopatrując się w akredy-
towanej sieci sprzedaży Immergas, klient zyskuje 
gwarancję profesjonalnej obsługi i pakiet dodatko-
wych korzyści. Jednocześnie firma zwraca swoim 
klientom szczególną uwagę na urządzenia grzew-
cze Immergas oferowane w sklepach interneto-
wych i internetowych serwisach aukcyjnych.  
Nie jest to rekomendowane przez firmę miejsce za-
kupu, gdyż produkty nabyte tą drogą mogą być po-
zbawione opcji rozszerzonej gwarancji. 
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Zajrzyj i sprawdź czy hurtownia, 
w której się zaopatrujesz ma 
Akredytację Immergas

http://www.instalreporter.pl
http://www.caius.pl/Gdzie-kupic
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