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Karta rozszerzająca przedłużająca Gwarancję do 8 lat* 
 
 

Dodatkowa opieka serwisowa przedłużająca gwarancję do 8 lat liczonych od oryginalnej 
daty zakupu dla Reduktora, Dozownika-Regulatora Tlenu Medycznego  

MetalERG  sp. z o.o. sp.k. 
 

 

 

Przedmiotem przedłużonej gwarancji do 8 lat jest: 

- Reduktor   

- Dozownik-Regulator Tlenu Medycznego  

 

 

model / Typ …………………………………………………………….   

o numerze fabrycznym  ……………………..…………………… 

 
 
 
 
 
* Warunkiem ośmioletniej gwarancji jest wykonywanie płatnego przeglądu w autoryzowanym serwisie firmy Metalerg 
nie później niż co 2 lata liczone od daty zakupu (a następnie odpowiednio od daty pierwszego, drugiego, trzeciego 
przeglądu), potwierdzone "orzeczeniem o stanie technicznym" na kolejne 2 lata zgodnie z ustawą (Ustawa z dnia 20 
maja 2010 r. o wyrobach medycznych  Dz.U. 2016 poz.  542 z późn. zm.) 
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WPIS O DOKONANYCH PRZEGLĄDACH PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI DO 8 LAT 

Okres 
przeglądu po: 

Data wykonanego 
przeglądu 

Opis wykonanego 
przeglądu 

Podpis osoby 
uprawnionej 

Data następnego 
przeglądu 

2 lata od daty 
zakupu 

    

4 lata od daty 
zakupu 

  
 

  

  6 lat od daty 
zakupu 
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Warunki przedłużonej gwarancji: 
 

1. Reduktor, Dozownik-Regulator należy użytkować zgodnie z zapisami w „Instrukcji obsługi” dołączonej do 
nabytego reduktora lub dozownika-regulatora do dystrybucji tlenu medycznego. 
  
2. Aby przedłużyć gwarancję do 8 lat (standardowa gwarancja 2 lata) należy wykonywać odpłatny przegląd 
techniczny co 24 miesiące w autoryzowanym serwisie MetalERG sp. z o.o. sp.k., ul. Portowa 1A, 55-200 Oława, 
po którym wystawiane jest „orzeczenie o stanie technicznym” oraz wpis o dokonanym przeglądzie do Karty 
przedłużającej Gwarancję do 8 lat. 
 

3. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne oraz inne zdarzenia wskazane w „Instrukcji obsługi” str.6 
„warunki gwarancji” (wyłączenia), dołączonej do nabytego reduktora lub dozownika-regulatora do dystrybucji 
tlenu medycznego , z zastrzeżeniem ust.4 
  
4. Nie powoduje utraty uprawnień z tytułu przedłużonej gwarancji uszkodzenie mechaniczne reduktora, 
dozownika-regulatora jeżeli i w ciągu 7dni reduktor zostanie oddany do odpłatnej naprawy do 
autoryzowanego serwisu MetalERG. 
 

5. Rozszerzona gwarancja będzie uznana jeżeli w tabeli „WPIS O DOKONANYCH PRZEGLĄDACH PRZEDŁUŻONEJ 
GWARANCJI DO 8 LAT” będą wpisy o dokonanym przeglądzie w serwisie MetalERG sp. z o.o. sp.k. z 
zachowaniem dwuletniego terminu liczonego (od daty zakupu a następnie odpowiednio od daty pierwszego, 
drugiego, trzeciego  przeglądu). 
 

6. Koszt przeglądu reduktora lub dozownika-regulatora określa aktualny cennik producenta znajdujący się na 
stronie internetowej: www.metalerg.pl w zakładce „do pobrania”. 
 

7. Koszty dostawy i odbioru  reduktora lub dozownika-regulatora do /i/ z miejsca wykonywania przeglądu 
ponosi zleceniodawca przeglądu. 
  
8. W zakresie nieuregulowanym lub niezmienionym niniejszą kartą mają zastosowanie „Warunki gwarancji” 
znajdujące się w „Instrukcji obsługi” reduktora do dystrybucji tlenu medycznego. 
   
9. Reduktor, Dozownik-Regulator do przeglądu należy przesłać do serwisu na adres: 
 
MetalERG - SERWIS 
ul. Portowa 1A, 55-200 Oława 
 
 
 
 

MetalERG sp. z o.o. sp.k. 
55-200 Oława, ul. Portowa 1A 
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metalerg@metalerg.pl; reduktory@metalerg.pl 
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