
GWARANCJE NA PRODUKTY

SERWIS I REKLAMACJE

Zapewniamy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

INFOLINIA SERWISU
801 000 975

E-MAIL
serwis@invena.pl

sklep on-line z częściami 
zamiennymi dla klientów 

detalicznych
www.sklep.invena.pl



Invena udziela następujących gwarancji 
na swoje produkty:
✴ 10 lat na grzejniki stalowe, zawory kulowe  PROV, 
    wężyki stalowe oraz ceramikę sanitarną
✴ 7 lat na korpus baterii (pozostałe elementy 
    baterii mają 2-letnią gwarancję)
✴ 5 lat na przyłącza i zawory gazowe, wodomierze
✴ 2 lata na pozostałe produkty

Szczegóły i warunki gwarancji opisane są w kartach 

gwarancyjnych, które dołączane są do produktów 

oraz dostępne są na stronie internetowej.

W razie awarii naszego produktu prosimy o złożenie reklamacji. Wszstkie zgłoszenia 
reklamacyjne należy przesyłać do naszego Serwisu najwygodniejszą dla siebie drogą:
☑ wypełniając formularz reklamacyjny na stronie internetowej 
☑ e-mailem pod adres serwis@invena.pl
☑ w punkcie obsługi sprzedaży detalicznej lub hurtowej, gdzie produkt został zakupiony

Wymiana „sztuka za sztukę” lub zwrot gotówki jest możliwy dla produktów o wartości 
do 150 zł brutto (wg ceny sprzedaży na paragonie lub fakturze klienta).

Produkty o wartości powyżej 150 zł brutto muszą zostać zgłoszone do Serwisu INVENA  
celem ustalenia dalszego postępowania reklamacyjnego.

Z troski o planetę w pierwszej kolejności naprawiamy nasze produkty. 
Naprawa jest dokonywana w siedzibie firmy INVENA S.A. lub u klienta 
w domu. 
Gdy naprawa nie jest możliwa, proponujemy wymianę produktu 
na nowy.



Aby maksymalnie skrócić czas rozpatrywania reklamacji, 
pamiętajmy o komplecie niezbędnych dokumentów 
przy składaniu reklamacji:

dowód zakupu

dokładny opis usterki

nazwa / model / indeks produktu

dane kontaktowe osoby reklamującej 
produkt
oczekiwania Klienta co do sposobu 
rozpatrzenia reklamacji

mile widziane zdjęcia zgłaszanej wady

Po otrzymaniu wyżej wymienionych informacji zgłoszenie reklamacyjne zostaje przyjęte 
i jest indywidualnie rozpatrywane. Konsument zobowiązany jest do udostępnienia reklamowanego 
produktu na prośbę Serwisu.

INVENA zapewnia Profesjonalny Serwis swoich produktów. 
Nasi Serwisanci dokonują napraw produktów u Klienta 
w domu bez konieczności demontażu produktu przez Klienta. 
Realizujemy również odpłatne naprawy pogwarancyjne.

Każdy produkt firmy INVENA jest objęty ubezpieczeniem OC, 
co daje Klientom większe poczucie bezpieczeństwa i komfortu 
z tytułu użytkowanych produktów.



NIEZAWODNOŚĆ WYSOKA JAKOŚĆ WSPARCIE 
TECHNICZNE 

I DORADZTWO

NAJLEPSZE 
MATERIAŁY
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Gratulujemy wyboru! 
Dziękujemy za zakup produktu marki Invena S.A.  
  
WARUNKI GWARANCJI 
Firma Invena S.A. udziela gwarancji na okres: 
 - 7 lat na korpus baterii; 
             - 1 roku na: powierzchnie malowane, regulator termostatyczny w baterii termostatycznej, układ elektroniczny  w baterii bezdotykowej; 
 - 2 lat na pozostałe elementy baterii. 
Okres gwarancji jest liczony od daty zakupu potwierdzonej dowodem zakupu. 
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne: wady materiału i wykonania powstałe w procesie produkcji. 
Gwarancja nie obejmuje: 
- uszkodzeń mechanicznych powierzchni; 
- uszkodzeń będących efektem nieprawidłowego montażu, transportu, użytkowania i konserwacji, w tym stosowania agresywnych środków 
czyszczących; 
- uszkodzeń powstałych w wyniku przedostania się do produktu zanieczyszczeń stałych – kamień kotłowy, piasek itp., co może być  skutkiem 
braku  zamontowania filtra siatkowego w instalacji; 
- uszkodzeń powstałych w wyniku spadku temperatury poniżej 00C w pomieszczeniu, w którym zamontowano lub montaż produktu na 
zewnątrz jakiegokolwiek obiektu budowlanego; 
- uszkodzeń powstałych wskutek zanieczyszczeń wody lub przewodów sieci wodociągowej oraz przez nieodpowiednią jakość wody lub jej    
zasolenie i osady wapienne, w przypadku baterii termostatycznych—uszkodzeń wynikających z przepływu przez baterie wody o twardości 
większej niż 220 mg CaCO3;  
- czynności związanych z konserwacją i czyszczeniem produktu, które użytkownik powinien wykonywać we własnym zakresie, a także wymiany 
części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania produktu (np. uszczelki, perlatory). 
 
ZGŁASZANIE REKLAMACJI 
Reklamacje należy składać bezpośrednio do firmy Invena S.A. poprzez  „Formularz reklamacji” zamieszczony na stronie internetowej 
www.invena.pl lub w punkcie zakupu. 
Podstawą do rozpatrzenia reklamacji przez INVENA S.A. jest dołączony do zgłoszenia dowód zakupu , opis usterki oraz dane użytkownika 
umożliwiające kontakt w celu usunięcia usterki. 
 
Invena S.A. w ramach gwarancji usunie wadę. Jeśli usunięcie wady okaże się niemożliwe, wymieni produkt na nowy, a w przypadku braku  
reklamowanego modelu w ofercie sprzedaży, Invena S.A. wystawi fakturę korygującą lub zaproponuje wymianę na inny model. Usterki 
produktu będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. Invena S.A. może uchylić się od dotrzymania 
terminowości napraw, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności firmy spowodowane  nieprzewidywalnymi okolicznościami, np. niepokojami 
społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami importowymi itp.  
Invena S.A. w ramach rozpatrywania reklamacji decyduje o miejscu usunięcia usterki (siedziba firmy lub miejsce zamontowania produktu). 
Przy naprawach gwarancyjnych wykonywanych w miejscu zamontowania produktu użytkownik musi zapewnić swobodny dostęp do produktu. 
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  
 
KONSERWACJA 
Duży wpływ na poprawne działanie baterii ma jakość wody. Przede wszystkim jej twardość wpływa na częstotliwość przeprowadzania przez  
użytkownika okresowych konserwacji.  
Do bieżącej konserwacji produktu należy używać płynów myjących nieposiadających właściwości żrących oraz ściernych, które mogłyby  
spowodować zarysowanie powierzchni - zalecamy Preparat do pielęgnacji baterii AA-64-001 dostępny w naszej ofercie lub użycie wody  
z octem. Po umyciu baterii należy dokładnie spłukać preparat myjący czystą wodą i wytrzeć baterię do sucha, aby uniknąć zacieków. 
Niewskazane jest również stosowanie ściereczek lub gąbek wykonanych z materiałów o dużej szorstkości. Może to doprowadzić do  
przedwczesnego zniszczenia gładkiej powierzchni baterii.  
Perlator powinien być okresowo czyszczony przez jego odkręcenie i usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń. 
Mieszacz i termostat w bateriach termostatycznych powinien być czyszczony przez jego odkręcenie i usunięcie  zanieczyszczeń.  
 
Zalecane jest stosowanie filtrów siatkowych w instalacji. 
Nie zaleca się stosowania baterii termostatycznych do przepływowych gazowych i elektrycznych podgrzewaczy wody. 
 
Zalecane parametry pracy baterii mechanicznych z mieszaczem ceramicznym / baterii termostatycznej: 
 - maksymalne ciśnienie statyczne ≤ 1 MPa (≤ 10 bar)  
 - zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa (1 do 5 bar) 
 - zalecana temperatura wody ciepłej ≤ 65 °C 
 - zalecana temperatura wody zimnej 5 do 20 °C 
 - maksymalna temperatura wody ≤ 90 °C 

Karta gwarancyjna obowiązuje dla produktów zakupionych  po 01.09.2021 

                

                                             BATERIE 
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Gratulujemy wyboru! 
Dziękujemy za zakup produktu marki Invena S.A.  
  
WARUNKI GWARANCJI 
Firma Invena S.A. udziela gwarancji na okres: 
- 10 lat na miski WC i umywalki (2 lata na elementy nieceramiczne).  
Okres gwarancji jest liczony od daty zakupu potwierdzonej dowodem zakupu. 
 
Gwarancja obejmuje: 
- zachowanie koloru i jednolitości szkliwa wyrobów ceramicznych (dopuszczalne są małe wtrącenia, 
niewidoczne nieuzbrojonym okiem z odległości ok 40cm); 
- zachowanie wymiarów w granicach tolerancji +/-10mm.  
Gwarancja nie obejmuje: 
- uszkodzeń mechanicznych powierzchni; 
- uszkodzeń będących efektem nieprawidłowego montażu, transportu, użytkowania i konserwacji, w tym  
stosowania agresywnych środków czyszczących; 
- zanieczyszczeń  spowodowanych przez zanieczyszczoną wodę, osady wapienne, kamień kotłowy. 
 
ZGŁASZANIE REKLAMACJI 
Reklamacje należy składać bezpośrednio do firmy Invena S.A. poprzez  „Formularz reklamacji” zamieszczony na 
stronie internetowej www.invena.pl lub w punkcie zakupu.  
Podstawą do rozpatrzenia reklamacji przez INVENA S.A. jest dowód zakupu załączony do zgłoszenia, opis  
usterki oraz dane użytkownika umożliwiające kontakt w celu usunięcia usterki. 
 
Invena S.A. w ramach gwarancji usunie wadę. Jeśli usunięcie wady okaże się niemożliwe, wymieni produkt na 
nowy, a w przypadku braku reklamowanego modelu w ofercie sprzedaży, Invena S.A. wystawi fakturę 
korygującą lub zaproponuje wymianę na inny model. Usterki produktu będą usuwane w terminie nie  
dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji.  
Invena S.A. może uchylić się od dotrzymania terminowości napraw, jeżeli zaistnieją zakłócenia w  
działalności firmy spowodowane  nieprzewidywalnymi okolicznościami, np. niepokojami społecznymi, klęskami  
żywiołowymi, ograniczeniami importowymi itp.  
Invena S.A. w ramach rozpatrywania reklamacji decyduje o miejscu usunięcia usterki (siedziba firmy lub miejsce 
zamontowania produktu). Przy naprawach gwarancyjnych wykonywanych w miejscu zamontowania produktu 
użytkownik musi zapewnić swobodny dostęp do produktu. 
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów  
o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.  
 
KONSERWACJA 
W celu wyeliminowania przyczyn powstawania zacieków na powierzchni umywalki, należy okresowo po użyciu 
umywalkę umyć i wytrzeć do sucha. 
Do  bieżącej konserwacji wyrobów ceramicznych należy używać płynów myjących nieposiadających  
właściwości żrących oraz ściernych, które mogłyby spowodować zarysowania powierzchni. 
Niewskazane jest również stosowanie ściereczek lub gąbek wykonanych z materiałów o dużej szorstkości. Może 
to doprowadzić do  przedwczesnego zniszczenia gładkiej powierzchni produktu.  
 
 

Karta gwarancyjna obowiązuje dla produktów zakupionych  po 01.09.2021 

                

                                             CERAMIKA 
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WŽĚƐƚĂǁČ�ĚŽ�ƌŽǌƉĂƚƌǌĞŶŝĂ�ƌĞŬůĂŵĂĐũŝ�ƉƌǌĞǌ�/Es�E��^͘�͘�ũĞƐƚ�ĚŽǁſĚ�ǌĂŬƵƉƵ��ĚŽ�ǌŐųŽƐǌĞŶŝĂ͕�ŽƉŝƐ�ƵƐƚĞƌŬŝ�ŽƌĂǌ�ĚĂŶĞ�ƵǏǇƚŬŽǁŶŝŬĂ�ƵŵŽǏůŝǁŝĂũČĐĞ�ŬŽŶƚĂŬƚ�ǁ�ĐĞůƵ�ƵƐƵŶŝħĐŝĂ�
ƵƐƚĞƌŬŝ͘ 
 
/ŶǀĞŶĂ�^͘�͘�ǁ�ƌĂŵĂĐŚ�ŐǁĂƌĂŶĐũŝ�ƵƐƵŶŝĞ�ǁĂĚħ͘�:ĞƑůŝ�ƵƐƵŶŝħĐŝĞ�ǁĂĚǇ�ŽŬĂǏĞ�Ɛŝħ�ŶŝĞŵŽǏůŝǁĞ͕�ǁǇŵŝĞŶŝ�ƉƌŽĚƵŬƚ�ŶĂ�ŶŽǁǇ͕�Ă�ǁ�ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ�ďƌĂŬƵ� 
ƌĞŬůĂŵŽǁĂŶĞŐŽ�ŵŽĚĞůƵ�ǁ�ŽĨĞƌĐŝĞ�ƐƉƌǌĞĚĂǏǇ͕�/ŶǀĞŶĂ�^͘�͘�ǁǇƐƚĂǁŝ�ĨĂŬƚƵƌħ�ŬŽƌǇŐƵũČĐČ�ůƵď�ǌĂƉƌŽƉŽŶƵũĞ�ǁǇŵŝĂŶħ�ŶĂ�ŝŶŶǇ�ŵŽĚĞů͘�hƐƚĞƌŬŝ�ƉƌŽĚƵŬƚƵ�ďħĚČ�ƵƐƵǁĂŶĞ�ǁ�ƚĞƌͲ
ŵŝŶŝĞ�ŶŝĞ�ĚųƵǏƐǌǇŵ�ŶŝǏ�ϭϰ�ĚŶŝ�ŽĚ�ĚĂƚǇ�ǌŐųŽƐǌĞŶŝĂ�ƌĞŬůĂŵĂĐũŝ͘�/ŶǀĞŶĂ�^͘�͘�ŵŽǏĞ�ƵĐŚǇůŝđ�Ɛŝħ�ŽĚ�ĚŽƚƌǌǇŵĂŶŝĂ�ƚĞƌŵŝŶŽǁŽƑĐŝ�ŶĂƉƌĂǁ͕�ũĞǏĞůŝ�ǌĂŝƐƚŶŝĞũČ�ǌĂŬųſĐĞŶŝĂ�ǁ�ĚǌŝĂųĂůŶŽƑĐŝ�
ĮƌŵǇ�ƐƉŽǁŽĚŽǁĂŶĞ��ŶŝĞƉƌǌĞǁŝĚǇǁĂůŶǇŵŝ�ŽŬŽůŝĐǌŶŽƑĐŝĂŵŝ͕�ŶƉ͘�ŶŝĞƉŽŬŽũĂŵŝ�ƐƉŽųĞĐǌŶǇŵŝ͕�ŬůħƐŬĂŵŝ�ǏǇǁŝŽųŽǁǇŵŝ͕�ŽŐƌĂŶŝĐǌĞŶŝĂŵŝ�ŝŵƉŽƌƚŽǁǇŵŝ�ŝƚƉ͘� 
/ŶǀĞŶĂ�^͘�͘�ǁ�ƌĂŵĂĐŚ�ƌŽǌƉĂƚƌǇǁĂŶŝĂ�ƌĞŬůĂŵĂĐũŝ�ĚĞĐǇĚƵũĞ�Ž�ŵŝĞũƐĐƵ�ƵƐƵŶŝħĐŝĂ�ƵƐƚĞƌŬŝ�;ƐŝĞĚǌŝďĂ�ĮƌŵǇ�ůƵď�ŵŝĞũƐĐĞ�ǌĂŵŽŶƚŽǁĂŶŝĂ�ƉƌŽĚƵŬƚƵͿ͘�WƌǌǇ�ŶĂƉƌĂǁĂĐŚ�ŐǁĂƌĂŶĐǇũͲ
ŶǇĐŚ�ǁǇŬŽŶǇǁĂŶǇĐŚ�ǁ�ŵŝĞũƐĐƵ�ǌĂŵŽŶƚŽǁĂŶŝĂ�ƉƌŽĚƵŬƚƵ�ƵǏǇƚŬŽǁŶŝŬ�ŵƵƐŝ�ǌĂƉĞǁŶŝđ�ƐǁŽďŽĚŶǇ�ĚŽƐƚħƉ�ĚŽ�ƉƌŽĚƵŬƚƵ͘ 
'ǁĂƌĂŶĐũĂ�ŶŝĞ�ǁǇųČĐǌĂ͕�ŶŝĞ�ŽŐƌĂŶŝĐǌĂ�ĂŶŝ�ŶŝĞ�ǌĂǁŝĞƐǌĂ�ƵƉƌĂǁŶŝĞŷ�ŬƵƉƵũČĐĞŐŽ�ǁǇŶŝŬĂũČĐǇĐŚ�ǌ�ƉƌǌĞƉŝƐſǁ�Ž�ƌħŬŽũŵŝ�ǌĂ�ǁĂĚǇ�ƌǌĞĐǌǇ�ƐƉƌǌĞĚĂŶĞũ͘� 
 
t��ƉƌǌǇƉĂĚŬƵ�ďĂƚĞƌŝŝ�ƚĞƌŵŽƐƚĂƚǇĐǌŶǇĐŚ͕�ƉĂŶĞůŝ�ŶĂƚƌǇƐŬŽǁǇĐŚ�ŽƌĂǌ�ŝŶŶǇĐŚ��ƉƌŽĚƵŬƚſǁ��ŽďũħƚǇĐŚ��^ĞƌǁŝƐĞŵ�;ƉƌŽĚƵŬƚǇ�ƚĂŬŝĞ�ƉŽƐŝĂĚĂũČ�ŽǌŶĂĐǌĞŶŝĞ�ǁ�ŬĂƚĂůŽŐƵ�ŝ�ŶĂ�� 
ŽƉĂŬŽǁĂŶŝƵ�–�ͣWƌŽĨĞƐũŽŶĂůŶǇ�ƐĞƌǁŝƐ͕͟�ǁǇŬĂǌ�ŝĐŚ�ǌĂŵŝĞƐǌĐǌŽŶǇ�ũĞƐƚ�ƌſǁŶŝĞǏ�ŶĂ�ƐƚƌŽŶŝĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚŽǁĞũͿ͕��ŶĂƉƌĂǁǇ��ŬŽŶƐƵŵĞŶĐŬŝĞ�ŝ�ƉŽŐǁĂƌĂŶĐǇũŶĞ�ǁǇŬŽŶǇǁĂŶĞ�ŵŽŐČ�ďǇđ�������� 
ƉƌǌĞǌ�ƐĞƌǁŝƐĂŶƚſǁ�/ŶǀĞŶĂ�^͘�͘� 
tǇŬĂǌ�ƉƵŶŬƚſǁ�ƐĞƌǁŝƐŽǁǇĐŚ�ǌŶĂũĚƵũĞ�Ɛŝħ�ƉŽĚ�Ŷƌ�ŝŶĨŽůŝŶŝŝ�ϴϬϭ�ϬϬϬ�ϵϳϱ͕�ĐǌǇŶŶĞũ�ǁ�ĚŶŝ�ƌŽďŽĐǌĞ�ǁ�ŐŽĚǌŝŶĂĐŚ��ϴ͘ϬϬ-ϭϲ͘ϬϬ�–�ŶĂ�ŽďƐǌĂƌǌĞ�ZW͘ 
 
<KE^�Zt��:� 
�ƵǏǇ�ǁƉųǇǁ�ŶĂ�ƉŽƉƌĂǁŶĞ�ĚǌŝĂųĂŶŝĞ�ĚĞƐǌĐǌŽǁŶŝ�ŵĂ�ũĂŬŽƑđ�ǁŽĚǇ͘�WƌǌĞĚĞ�ǁƐǌǇƐƚŬŝŵ�ũĞũ�ƚǁĂƌĚŽƑđ�ǁƉųǇǁĂ�ŶĂ�ĐǌħƐƚŽƚůŝǁŽƑđ�ƉƌǌĞƉƌŽǁĂĚǌĂŶŝĂ�ƉƌǌĞǌ� 
ƵǏǇƚŬŽǁŶŝŬĂ�ŽŬƌĞƐŽǁǇĐŚ�ŬŽŶƐĞƌǁĂĐũŝ͘� 
�Ž�ďŝĞǏČĐĞũ�ŬŽŶƐĞƌǁĂĐũŝ�ƉƌŽĚƵŬƚƵ�ŶĂůĞǏǇ�ƵǏǇǁĂđ�ƉųǇŶſǁ�ŵǇũČĐǇĐŚ�ŶŝĞ�ƉŽƐŝĂĚĂũČĐǇĐŚ�ǁųĂƑĐŝǁŽƑĐŝ�ǏƌČĐǇĐŚ�ŽƌĂǌ�ƑĐŝĞƌŶǇĐŚ͕�ŬƚſƌĞ�ŵŽŐųǇďǇ��ƐƉŽǁŽĚŽǁĂđ�ǌĂƌǇƐŽǁĂŶŝĞ�
ƉŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝ�-�ǌĂůĞĐĂŵǇ�WƌĞƉĂƌĂƚ�ĚŽ�ƉŝĞůħŐŶĂĐũŝ�ďĂƚĞƌŝŝ���-ϲϰ-ϬϬϭ�ĚŽƐƚħƉŶǇ�ǁ�ŶĂƐǌĞũ�ŽĨĞƌĐŝĞ�ůƵď�ƵǏǇĐŝĞ�ǁŽĚǇ�ǌ�ŽĐƚĞŵ͘�WŽ�ƵŵǇĐŝƵ�ĚĞƐǌĐǌŽǁŶŝ�ŶĂůĞǏǇ�ĚŽŬųĂĚŶŝĞ�ƐƉųƵŬĂđ�
ƉƌĞƉĂƌĂƚ�ŵǇũČĐǇ�ĐǌǇƐƚČ�ǁŽĚČ�ŝ�ǁǇƚƌǌĞđ�ďĂƚĞƌŝħ�ĚŽ�ƐƵĐŚĂ͕�ĂďǇ�ƵŶŝŬŶČđ�ǌĂĐŝĞŬſǁ͘ 
EŝĞǁƐŬĂǌĂŶĞ�ũĞƐƚ�ƌſǁŶŝĞǏ�ƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞ�ƑĐŝĞƌĞĐǌĞŬ�ůƵď�ŐČďĞŬ�ǁǇŬŽŶĂŶǇĐŚ�ǌ�ŵĂƚĞƌŝĂųſǁ�Ž�ĚƵǏĞũ�ƐǌŽƌƐƚŬŽƑĐŝ͘�DŽǏĞ�ƚŽ�ĚŽƉƌŽǁĂĚǌŝđ�ĚŽ��ƉƌǌĞĚǁĐǌĞƐŶĞŐŽ�ǌŶŝƐǌĐǌĞŶŝĂ�ŐųĂĚŬŝĞũ�
ƉŽǁŝĞƌǌĐŚŶŝ�ƉƌŽĚƵŬƚƵ͘ 
WĞƌůĂƚŽƌ�ƉŽǁŝŶŝĞŶ�ďǇđ�ŽŬƌĞƐŽǁŽ�ĐǌǇƐǌĐǌŽŶǇ�ƉƌǌĞǌ�ũĞŐŽ�ŽĚŬƌħĐĞŶŝĞ�ŝ�ƵƐƵŶŝħĐŝĞ�ĞǁĞŶƚƵĂůŶǇĐŚ�ǌĂŶŝĞĐǌǇƐǌĐǌĞŷ͘ 
DŝĞƐǌĂĐǌ�ŝ�ƚĞƌŵŽƐƚĂƚ�ǁ�ďĂƚĞƌŝĂĐŚ�ƚĞƌŵŽƐƚĂƚǇĐǌŶǇĐŚ�ƉŽǁŝŶŝĞŶ�ďǇđ�ĐǌǇƐǌĐǌŽŶǇ�ƉƌǌĞǌ�ũĞŐŽ�ŽĚŬƌħĐĞŶŝĞ�ŝ�ƵƐƵŶŝħĐŝĞ��ǌĂŶŝĞĐǌǇƐǌĐǌĞŷ͘� 
�ĂůĞĐĂŶĞ�ũĞƐƚ�ƐƚŽƐŽǁĂŶŝĞ�Įůƚƌſǁ�ƐŝĂƚŬŽǁǇĐŚ�ǁ�ŝŶƐƚĂůĂĐũŝ͘ 
EŝĞ�ǌĂůĞĐĂ�Ɛŝħ�ƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂ�ďĂƚĞƌŝŝ�ƚĞƌŵŽƐƚĂƚǇĐǌŶǇĐŚ�ĚŽ�ƉƌǌĞƉųǇǁŽǁǇĐŚ�ŐĂǌŽǁǇĐŚ�ŝ�ĞůĞŬƚƌǇĐǌŶǇĐŚ�ƉŽĚŐƌǌĞǁĂĐǌǇ�ǁŽĚǇ͘ 
 
ht�'�͊ 
WŽ�ǌĂŵŬŶŝħĐŝƵ�ĚŽƉųǇǁƵ�ǁŽĚǇ�ĚŽ�ĚĞƐǌĐǌŽǁŶŝ͕�ƉƌǌĞǌ�ƉĞǁŝĞŶ�ĐǌĂƐ�ǁǇƐƚħƉƵũĞ�ǌũĂǁŝƐŬŽ�ƚǌǁ͘�ŬĂƉĂŶŝĂ�ǁŽĚǇ�ǌ�ŶĂƚƌǇƐŬƵ�ŐſƌŶĞŐŽ͘�tǇŶŝŬĂ�ƚŽ�ǌ�ƚĞŐŽ͕�ǏĞ�ǌŐƌŽŵĂĚǌŽŶĂ�ǁ�ŶĂƚƌǇͲ
ƐŬƵ�ǁŽĚĂ�ŵƵƐŝ�ƐĂŵŽĐǌǇŶŶŝĞ�ǁǇĚŽƐƚĂđ�Ɛŝħ�ǌ�ƵŬųĂĚƵ͕�ĐǌĞŐŽ�ĞĨĞŬƚĞŵ�ũĞƐƚ�ǌĂŶŝŬĂũČĐĞ�ƉŽ�ŬƌſƚŬŝŵ�ĐǌĂƐŝĞ�ŬĂƉĂŶŝĞ�ǁŽĚǇ͘ 
WŽĚĐǌĂƐ�ƉƌĂĐǇ�ĚĞƐǌĐǌŽǁŶŝ�ǌƵǏǇǁĂŶĞ�ƐČ�ĚŽƑđ�ĚƵǏĞ�ŝůŽƑĐŝ�ǁŽĚǇ͘�WƌǌǇ�ƚĂŬ�ĚƵǏǇŵ�ǁǇĚĂƚŬƵ�ƉŽĚŐƌǌĞǁĂĐǌĞ�ƉƌǌĞƉųǇǁŽǁĞ�ŵŽŐČ�ŶŝĞ�ŶĂĚČǏǇđ�ǌ�ũĞũ�ƉŽĚŐƌǌĞǁĂŶŝĞŵ͘�DŝŶŝŵĂůŶĂ�
ǌĂůĞĐĂŶĂ�ŵŽĐ�ƉŽĚŐƌǌĞǁĂĐǌĂ�ƚŽ�ϭϴ<t͘ 
EŝĞ�ǌĂůĞĐĂ�Ɛŝħ�ƐƚŽƐŽǁĂŶŝĂ�ďĂƚĞƌŝŝ�ƚĞƌŵŽƐƚĂƚǇĐǌŶǇĐŚ�ĚŽ�ƉƌǌĞƉųǇǁŽǁǇĐŚ�ƉŽĚŐƌǌĞǁĂĐǌǇ͘ 
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WARUNKI GWARANCJI I INSTRUKCJA MONTAŻU 
ABINA PRYSZNICOWA WALK-IN 

Gratulujemy wyboru! 
Dziękujemy za zakup produktu marki Invena S.A. 
Aby zapewnić sobie długotrwałe, bezawaryjne działanie produktu prosimy o przestrzeganie zaleceń użytkowych producenta. 
 
WARUNKI GWARANCJI 
Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne: wady materiału i wykonania powstałe w procesie produkcji. 
Firma Invena S.A. udziela gwarancji na okres:  

- 2 lat pod warunkiem zastosowania się Nabywcy do warunków zapisanych w karcie gwarancyjnej, instrukcji montażu i 
konserwacji produktu (dotyczy to również napraw, które nie zostały zrealizowane przez Serwis Invena S.A.). 
Gwarancja nie obejmuje:  

- uszkodzeń mechanicznych powierzchni, 
- uszkodzeń będących efektem nieprawidłowego montażu, transportu, modyfikacji produktu, 
- uszkodzeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania lub obsługi produktu, zastosowania agresywnych środków    
  czyszczących, w szczególności za zanieczyszczenia spowodowane przez zanieczyszczoną wodę, osady wapienne, 

Invena S.A. w ramach gwarancji usunie wadę, jeśli usunięcie wady okaże się niemożliwe, wymieni produkt na nowy, a w 
przypadku braku reklamowanego modelu w ofercie sprzedaży, Invena S.A. wystawi fakturę korygującą lub zaproponuje wymianę 
na inny model. 
Invena S.A. może uchylić się od dotrzymania terminowości napraw, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności firmy 
spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami, np. niepokojami społecznymi, klęskami żywiołowymi, ograniczeniami 
importowymi itp. 
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z 
niezgodności towaru z umową. 
Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy 
sprzedanej.  
 
ZGŁASZANIE REKLAMACJI 
Podstawą do rozpatrzenia reklamacji przez INVENA S.A. jest posiadanie dowodu zakupu lub zapłaty oraz niniejszej karty 
gwarancyjnej. 
Zgłoszenie reklamacyjne przyjmowane jest: 

- na „Formularzu reklamacji” umieszczonym na stronie internetowej www.invena.pl/pl/serwis/reklamacja lub 
zgłoszone na e-mail serwis@invena.pl  
- przez punkt sprzedaży gdzie wyrób został zakupiony – w takim przypadku powyższe dokumenty należy przedłożyć wraz 
z wadliwym produktem. 

W przypadku produktów objętych Serwisem, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne wykonywane mogą być przez serwisantów 
Invena S.A. Informacja w sprawie najbliższego punktu serwisowego znajduje się pod nr infolinii 801 000 975, czynnej w dni 
robocze w godzinach 8.00-16.00 – na obszarze RP. 
 
KONSERWACJA 
1. W celu wyeliminowania przyczyn powstawania zacieków na powierzchni kabiny, po każdorazowym użyciu zaleca się wytrzeć 
wszystkie powierzchnie do sucha. 
2. Do bieżącej konserwacji kabiny należy używać płynów myjących nie posiadających właściwości żrących oraz ściernych, które 
mogłyby spowodować zarysowanie powierzchni. 
3. Niewskazane jest również stosowanie ściereczek lub gąbek wykonanych z materiałów o dużej szorstkości. Może to 
doprowadzić do przedwczesnego zniszczenia gładkiej powierzchni produktu. 
 
Po zakupie sprawdź! 
Przy zakupie kabiny prysznicowej należy sprawdzić, czy wyrób nie ma widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych wad 
wpływających na jego estetykę lub funkcjonowanie. 
  



MONTAŻ KABINY PRYSZNICOWEJ WALK-IN 

Niezbędne narzędzia oraz lista elementów montażowych: 
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KARTA GWARANCYJNA 
data sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy (karta gwarancyjna bez daty zakupu i pieczątki jest nieważna) 

  

 
PRODUCENT: 
INVENA S.A. 
Ul. Grabskiego 3, 75-209 Koszalin 
Tel.: 94 340 01 40, fax: 94 340 01 82 
www.invena.pl 
E-mail: koszalin@invena.pl 
 
Aktualizacja: 27.02.2020 
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Aktualizacja: 18.05.2021 
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