PROGRAM 25 LETNIEJ GWARANCJI CYCLO VAC
Aby wziąć udział w Programie 25 letniej gwarancji Cyclo Vac należy nie później niż 30 dni od daty
zakupu jednostki centralnej przesłać na adres: kontakt@cpdp.pl wyraźny skan formularza
znajdującego się na odwrocie lub formularz w wersji elektronicznej, który jest dostępny do pobrania
na stronie internetowej www.cyclovac.pl/pliki-do-pobrania .
Zgłoszenie można również przesłać listownie na adres Consortes:
Consortes Sp.J. Kmieciak i Misztal
ul. Lipowa 17
84-123 Rekowo Górne
Do wiadomości prosimy dołączyć wyraźny skan lub ksero dowodu zakupu jednostki centralnej z
numerem seryjnym urządzenia.
W odpowiedzi zwrotnej otrzymają państwo wiadomość z informacją czy przesłane dane są
kompletne oraz o przekazaniu gwarancji do realizacji.
Po potwierdzeniu danych wyślemy do Państwa listownie certyfikat potwierdzający dodanie
jednostki centralnej do Programu 25 letniej gwarancji Cyclo Vac.
SZCZEGÓŁY PROGRAMU 25 LETNIEJ GWARANCJI CYCLO VAC:
Okres gwarancji na turbinę i elementy elektryczne jednostek centralnych Cyclo Vac wynosi 25 lat od
daty zakupu. Gwarancja na koszty prac serwisowych oraz koszty wysyłki jest niezmienna w stosunku
do gwarancji standardowej i wynosi 5 lat od daty zakupu.

•

Podstawą do zgłaszania reklamacji w oparciu o Program 25 letniej gwarancji Cyclo Vac jest
dowód zakupu jednostki centralnej oraz certyfikat potwierdzający dołączenie do Programu
25 letniej Gwarancji Cyclo Vac.

•

Rozszerzona gwarancja jest ważna jedynie w przypadku użytkowania jednostki w warunkach
domowych, nie obejmuje ona użytku komercyjnego i przemysłowego.

•

Rozszerzona gwarancja jest nieprzenoszalna i traci ważność w przypadku zamontowania
jednostki centralnej w innym miejscu niż miejsce pierwszego montażu lub w przypadku
odsprzedaży jednostki centralnej.

W razie wątpliwości w celu uznania gwarancji Cyclo Vac zastrzega sobie możliwość weryfikacji
powyższych informacji.
Pozostałe, niewymienione wyżej warunki gwarancji obowiązujące w programie 25 letniej gwarancji
Cyclo Vac są takie same jak w przypadku gwarancji standardowej dołączonej do odkurzacza
centralnego.

Consortes Sp. J.
ul. Lipowa 17, Rekowo Górne
84-123 Połchowo
NIP: 588 226 70 14
tel. 58 672 15 05
tel. kom. 795 575 588
E-mail: kontakt@cpdp.pl

FORMULARZ DOŁĄCZENIA DO PROGRAMU 25 LETNIEJ GWARANCJI CYCLO VAC
Uzupełniony formularz należy wysłać na adres poczty elektronicznej:

kontakt@cpdp.pl
lub listownie na adres:

Consortes Sp.J. Kmieciak i Misztal
Ul. Lipowa 17
84-123 Rekowo Górne
załączając we wiadomości e-mail lub listownie kopie dokumentu zakupu jednostki centralnej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz przekazywanie podmiotom trzecim moich danych osobowych
podanych przeze mnie w poniższym formularzu przez Consortes Sp.J. z siedzibą w Rekowie Górnym
(84-123 Połchowo, ul. Lipowa 17) w celu uzyskania 25 letniej gwarancji Cyclo Vac, zgodnie z ustawą
o ochronie danych osobowych.

Informacje o właścicielu jednostki centralnej:
Imię i nazwisko:……………………………………………………………………………………………………................................................
Adres zamontowania jednostki centralnej :……………………………………………………………………………………………………..…
Nr telefonu:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…...
Adres e-mail:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres korespondencyjny* :……………………………………………………………………………………………………………………………….…
(*jeżeli inny niż adres zamontowania jednostki centralnej)

Informacje o produkcie:
Model odkurzacza centralnego:…………………………………………………………………………………………………………………………
Nr i rodzaj dokumentu zakupu:…………………………………………………………………………………………………….…………………….
Data zakupu:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numer seryjny urządzenia: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Data, podpis:

