
Zakupiliście Państwo układ grzejny DEVI. Jesteśmy pewni, 
że za jego pomocą poprawi się komfort i ekonomiczność 
Państwa aplikacji.

DEVI zapewnia doskonałe elektryczne rozwiązania grze-
wcze do całkowitej kontroli temperatury wewnątrz i na 
zewnątrz budynków oraz domów. DEVI oferuje kompl-
eksowy program produktów, obejmujący kable grzejne i 
maty grzejne, termostaty, elementy grzejne, opaski mocu-
jące oraz samozakończające się kable grzejne DEVI, które 
w połączeniu z dodatkowymi produktami wyczerpują tę 
ofertę.

Niniejsza rozszerzona gwarancja 20-letnia obejmuje kable 
grzejne oraz maty grzejne.

Jeżeli pomimo wszelkich naszych oczekiwań będziecie 
mieli Państwo problem z zakupionym układem DEVI, DEVI 
oferuje rozszerzoną gwarancję 10-letnią, rozpoczynającą 
się z dniem zakupu. Gwarancja regulowana jest poniższymi 
warunkami.

DEVI dostarczy nowy produkt o porównywalnych para-
metrach, lub naprawi produkt reklamowany w okresie 
obowiązywania gwarancji, jeżeli stwierdzi się jego wady 
wynikające z błędów konstrukcyjnych, materiałowych lub 
wykonania. Naprawa lub wymiana jest nieodpłatna pod 
warunkiem, że reklamacja jest zasadna. Decyzję o napraw-
ie lub wymianie produktu podejmuje wyłącznie DEVI. DEVI 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wtórne 
bądź uboczne, obejmujące m.in. szkody na mieniu, lub 
wyższe koszty mediów użytkowych.

Gwarancja nie ulega przedłużenia w razie naprawy pro-
duktu.

Gwarancję uznaje się za ważną wyłącznie wówczas, gdy 
CERTYFIKAT GWARANCYJNY został wypełniony praw-
idłowo i zgodnie z instrukcją, a także wówczas, gdy usterka 
zostanie zgłoszona instalatorowi lub sprzedawcy w trybie 
natychmiastowym wraz z dowodem zakupu. Należy pa-
miętać, aby wypełnić CERTYFIKAT GWARANCYJNY w języku 
angielskim lub w języku urzędowym w Państwa kraju.

DEVIwarranty™ nie obejmuje szkód spowodowanych 
niewłaściwymi warunkami użytkowania, niewłaściwą in-
stalacją, lub instalacją wykonaną przez osoby nie posiada-
jące uprawnień elektrycznych. Sprawdzenie lub usunięcie 
przez DEVI usterek wynikłych z powyższych przyczyn jest 
w pełni odpłatne.

DEVIwarranty™ nie jest udzielana na produkty, za które nie 
uiszczono pełnej zapłaty.

DEVI zapewnia szybką i skuteczną reakcję na wszelkie 
reklamacje i pytania ze strony klientów.

Gwarancja nie uwzględnia wszelkich roszczeń i reklamacji 
poza wymienionymi w powyższych warunkach.

Rozszerzona gwarancja 20-letnia DEVI
DEVIwarranty™
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Zakupiliście Państwo układ grzejny DEVI. Jesteśmy pewni, 
że za jego pomocą poprawi się komfort i ekonomiczność 
Państwa aplikacji.

DEVI zapewnia doskonałe elektryczne rozwiązania grze-
wcze do całkowitej kontroli temperatury wewnątrz i na 
zewnątrz budynków oraz domów. DEVI oferuje kompl-
eksowy program produktów, obejmujący kable grzejne i 
maty grzejne, termostaty, elementy grzejne, opaski mocu-
jące oraz samozakończające się kable grzejne DEVI, które 
w połączeniu z dodatkowymi produktami wyczerpują tę 
ofertę.

Niniejsza rozszerzona gwarancja 20-letnia obejmuje kable 
grzejne oraz maty grzejne.

Jeżeli pomimo wszelkich naszych oczekiwań będziecie 
mieli Państwo problem z zakupionym układem DEVI, DEVI 
oferuje rozszerzoną gwarancję 10-letnią, rozpoczynającą 
się z dniem zakupu. Gwarancja regulowana jest poniższymi 
warunkami.

DEVI dostarczy nowy produkt o porównywalnych para-
metrach, lub naprawi produkt reklamowany w okresie 
obowiązywania gwarancji, jeżeli stwierdzi się jego wady 
wynikające z błędów konstrukcyjnych, materiałowych lub 
wykonania. Naprawa lub wymiana jest nieodpłatna pod 
warunkiem, że reklamacja jest zasadna. Decyzję o napraw-
ie lub wymianie produktu podejmuje wyłącznie DEVI. DEVI 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wtórne 
bądź uboczne, obejmujące m.in. szkody na mieniu, lub 
wyższe koszty mediów użytkowych.

Gwarancja nie ulega przedłużenia w razie naprawy pro-
duktu.

Gwarancję uznaje się za ważną wyłącznie wówczas, gdy 
CERTYFIKAT GWARANCYJNY został wypełniony praw-
idłowo i zgodnie z instrukcją, a także wówczas, gdy usterka 
zostanie zgłoszona instalatorowi lub sprzedawcy w trybie 
natychmiastowym wraz z dowodem zakupu. Należy pa-
miętać, aby wypełnić CERTYFIKAT GWARANCYJNY w języku 
angielskim lub w języku urzędowym w Państwa kraju.

DEVIwarranty™ nie obejmuje szkód spowodowanych 
niewłaściwymi warunkami użytkowania, niewłaściwą in-
stalacją, lub instalacją wykonaną przez osoby nie posiada-
jące uprawnień elektrycznych. Sprawdzenie lub usunięcie 
przez DEVI usterek wynikłych z powyższych przyczyn jest 
w pełni odpłatne.

DEVIwarranty™ nie jest udzielana na produkty, za które nie 
uiszczono pełnej zapłaty.

DEVI zapewnia szybką i skuteczną reakcję na wszelkie 
reklamacje i pytania ze strony klientów.

Gwarancja nie uwzględnia wszelkich roszczeń i reklamacji 
poza wymienionymi w powyższych warunkach.
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Zakupiliście Państwo układ grzejny DEVI. Jesteśmy pewni, 
że za jego pomocą poprawi się komfort i ekonomiczność 
Państwa aplikacji.

DEVI zapewnia doskonałe elektryczne rozwiązania grze-
wcze do całkowitej kontroli temperatury wewnątrz i na 
zewnątrz budynków oraz domów. DEVI oferuje kompl-
eksowy program produktów, obejmujący kable grzejne i 
maty grzejne, termostaty, elementy grzejne, opaski mocu-
jące oraz samozakończające się kable grzejne DEVI, które 
w połączeniu z dodatkowymi produktami wyczerpują tę 
ofertę.

Niniejsza rozszerzona gwarancja 20-letnia obejmuje kable 
grzejne oraz maty grzejne.

Jeżeli pomimo wszelkich naszych oczekiwań będziecie 
mieli Państwo problem z zakupionym układem DEVI, DEVI 
oferuje rozszerzoną gwarancję 10-letnią, rozpoczynającą 
się z dniem zakupu. Gwarancja regulowana jest poniższymi 
warunkami.

DEVI dostarczy nowy produkt o porównywalnych para-
metrach, lub naprawi produkt reklamowany w okresie 
obowiązywania gwarancji, jeżeli stwierdzi się jego wady 
wynikające z błędów konstrukcyjnych, materiałowych lub 
wykonania. Naprawa lub wymiana jest nieodpłatna pod 
warunkiem, że reklamacja jest zasadna. Decyzję o napraw-
ie lub wymianie produktu podejmuje wyłącznie DEVI. DEVI 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wtórne 
bądź uboczne, obejmujące m.in. szkody na mieniu, lub 
wyższe koszty mediów użytkowych.

Gwarancja nie ulega przedłużenia w razie naprawy pro-
duktu.

Gwarancję uznaje się za ważną wyłącznie wówczas, gdy 
CERTYFIKAT GWARANCYJNY został wypełniony praw-
idłowo i zgodnie z instrukcją, a także wówczas, gdy usterka 
zostanie zgłoszona instalatorowi lub sprzedawcy w trybie 
natychmiastowym wraz z dowodem zakupu. Należy pa-
miętać, aby wypełnić CERTYFIKAT GWARANCYJNY w języku 
angielskim lub w języku urzędowym w Państwa kraju.

DEVIwarranty™ nie obejmuje szkód spowodowanych 
niewłaściwymi warunkami użytkowania, niewłaściwą in-
stalacją, lub instalacją wykonaną przez osoby nie posiada-
jące uprawnień elektrycznych. Sprawdzenie lub usunięcie 
przez DEVI usterek wynikłych z powyższych przyczyn jest 
w pełni odpłatne.

DEVIwarranty™ nie jest udzielana na produkty, za które nie 
uiszczono pełnej zapłaty.

DEVI zapewnia szybką i skuteczną reakcję na wszelkie 
reklamacje i pytania ze strony klientów.

Gwarancja nie uwzględnia wszelkich roszczeń i reklamacji 
poza wymienionymi w powyższych warunkach.
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Zakupiliście Państwo układ grzejny DEVI. Jesteśmy pewni, 
że za jego pomocą poprawi się komfort i ekonomiczność 
Państwa aplikacji.

DEVI zapewnia doskonałe elektryczne rozwiązania grze-
wcze do całkowitej kontroli temperatury wewnątrz i na 
zewnątrz budynków oraz domów. DEVI oferuje kompl-
eksowy program produktów, obejmujący kable grzejne i 
maty grzejne, termostaty, elementy grzejne, opaski mocu-
jące oraz samozakończające się kable grzejne DEVI, które 
w połączeniu z dodatkowymi produktami wyczerpują tę 
ofertę.

Niniejsza rozszerzona gwarancja 20-letnia obejmuje kable 
grzejne oraz maty grzejne.

Jeżeli pomimo wszelkich naszych oczekiwań będziecie 
mieli Państwo problem z zakupionym układem DEVI, DEVI 
oferuje rozszerzoną gwarancję 10-letnią, rozpoczynającą 
się z dniem zakupu. Gwarancja regulowana jest poniższymi 
warunkami.

DEVI dostarczy nowy produkt o porównywalnych para-
metrach, lub naprawi produkt reklamowany w okresie 
obowiązywania gwarancji, jeżeli stwierdzi się jego wady 
wynikające z błędów konstrukcyjnych, materiałowych lub 
wykonania. Naprawa lub wymiana jest nieodpłatna pod 
warunkiem, że reklamacja jest zasadna. Decyzję o napraw-
ie lub wymianie produktu podejmuje wyłącznie DEVI. DEVI 

nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wtórne 
bądź uboczne, obejmujące m.in. szkody na mieniu, lub 
wyższe koszty mediów użytkowych.

Gwarancja nie ulega przedłużenia w razie naprawy pro-
duktu.

Gwarancję uznaje się za ważną wyłącznie wówczas, gdy 
CERTYFIKAT GWARANCYJNY został wypełniony praw-
idłowo i zgodnie z instrukcją, a także wówczas, gdy usterka 
zostanie zgłoszona instalatorowi lub sprzedawcy w trybie 
natychmiastowym wraz z dowodem zakupu. Należy pa-
miętać, aby wypełnić CERTYFIKAT GWARANCYJNY w języku 
angielskim lub w języku urzędowym w Państwa kraju.

DEVIwarranty™ nie obejmuje szkód spowodowanych 
niewłaściwymi warunkami użytkowania, niewłaściwą in-
stalacją, lub instalacją wykonaną przez osoby nie posiada-
jące uprawnień elektrycznych. Sprawdzenie lub usunięcie 
przez DEVI usterek wynikłych z powyższych przyczyn jest 
w pełni odpłatne.

DEVIwarranty™ nie jest udzielana na produkty, za które nie 
uiszczono pełnej zapłaty.

DEVI zapewnia szybką i skuteczną reakcję na wszelkie 
reklamacje i pytania ze strony klientów.

Gwarancja nie uwzględnia wszelkich roszczeń i reklamacji 
poza wymienionymi w powyższych warunkach.
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Dziękujemy Państwu za zakup naszego kabla/maty grzej-
nej. Jesteśmy przekonani, że spełni Państwa oczekiwania 
i przyczyni się do poprawienia komfortu przebywania 
w pomieszczeniach oraz bezpieczeństwa w zastosowa-
niach zewnętrznych.

DEVI zapewnia zaawansowane elektryczne systemy 
grzewcze stosowane do ogrzewania pomieszczeń oraz 
systemy przeciwoblodzeniowe do gruntu i rynien. DEVI 
oferuje kompleksowy program produktów obejmujący 
kable grzejne i maty grzejne, termostaty oraz niezbędne 
akcesoria montażowe.

Niniejsza rozszerzona gwarancja 20-letnia obejmuje sta-
łooporowe kable kable grzejne oraz maty grzejne. Jeżeli 
pomimo naszych wszelkich starań wykonania niezawod-
nych produktów wysokiej jakości będziecie mieli Państwo 
problem z zakupionym kablem lub matą grzejną, DEVI 
oferuje rozszerzoną gwarancję 20-letnią rozpoczynającą 
się z dniem zakupu. Gwarancja regulowana jest poniż-
szymi warunkami.

DEVI dostarczy nowy produkt o porównywalnych para-
metrach, lub naprawi produkt reklamowany w okresie 
obowiązywania gwarancji, jeżeli stwierdzi się jego wady 
wynikające z błędów konstrukcyjnych, materiałowych lub 
wykonania. Naprawa lub wymiana jest nieodpłatna pod 

warunkiem, że reklamacja jest zasadna. Decyzję o napra-
wie lub wymianie produktu podejmuje wyłącznie DEVI.

DEVI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody wtór-
ne bądź uboczne, obejmujące m.in. szkody na mieniu, 
lub wyższe koszty mediów użytkowych. Gwarancja nie 
ulega przedłużeniu w razie naprawy produktu. Gwaran-
cję uznaje się za ważną wyłącznie wówczas, gdy KARTA 
 GWARANCYJNA została wypełniony prawidłowo i zgodnie 
z instrukcją, a także wówczas, gdy usterka zostanie zgło-
szona instalatorowi lub sprzedawcy w trybie natychmia-
stowym wraz z dowodem zakupu.

Należy pamiętać, aby wypełnić KARTĘ GWARANCYJNĄ 
w języku angielskim lub w języku urzędowym w Państwa 
kraju. DEVIwarranty™ nie obejmuje szkód spowodowanych 
niewłaściwymi warunkami użytkowania, niewłaściwą in-
stalacją, lub instalacją wykonaną przez osoby nie posiada-
jące uprawnień elektrycznych. Sprawdzenie lub usunięcie 
przez DEVI usterek wynikłych z powyższych przyczyn jest 
w pełni odpłatne.

DEVIwarranty™ nie jest udzielana na produkty, za które nie 
uiszczono pełnej zapłaty. DEVI zapewnia szybką i skuteczną 
reakcję na wszelkie reklamacje i pytania ze strony klientów.

Gwarancja nie uwzględnia wszelkich roszczeń i reklamacji 
poza wymienionymi w powyższych warunkach.


