
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


