
NASZE PAKIETY 
SERWISOWE 
POMOGĄ CI UNIKNĄĆ 
NIEOCZEKIWANYCH 
KOSZTÓW NAPRAWY 
KOTŁA. 
PAKIETY OBEJMUJĄ 
SZEREG USŁUG 
POPRAWIAJĄCYCH 
BEZPIECZEŃSTWO 
I WYDŁUŻAJĄCYCH 
ŻYWOTNOŚĆ KOTŁA.

>  BEZPŁATNE USUWANIE EWENTUALNYCH USTEREK
 4 lata bezpłatnego usuwania usterek związanych z wadami fabrycznymi kotła 

(100% kosztów związanych z naprawą: części zamienne i koszt usługi serwiso-
wej) w pakiecie w pakiecie „Full Service”.

 3 lata bezpłatnego usuwania usterek związanych z wadami fabrycznymi kotła 
(100% kosztów związanych z naprawą: części zamienne i koszt usługi serwiso-
wej) w pakiecie „Druga Młodość”.

>  COROCZNE PRZEGLĄDY KONSERWACYJNE
 Pakiet zawiera coroczne sprawdzenie urządzenia w zakresie funkcjonowania, 

osiągania parametrów, funkcji bezpieczeństwa i ewentualnej regulacji.

> PRIORYTETOWA USŁUGA SERWISOWA
 Posiadacze pakietów serwisowych zawsze mogą liczyć na szybką i prioryteto-

wą obsługę przez Autoryzowany Serwis.

> WYMIANA  PODZESPOŁÓW EKSPLOATACYJNYCH
 W pakiecie „Druga Młodość” wymienimy podzespoły ulegające naturalnemu 

zużyciu, co znacznie wydłuży żywotność kotła i zmniejszy ryzyko awarii.

AUTORYZOWANY PUNKT SERWISU

* Pojęcie „Diamentowa Ochrona” odnosi się do sytuacji zawarcia przez kupującego kontraktu serwisowego obej-
mującego coroczne odpłatne przeglądy urządzenia dokonywane przez Autoryzowany Serwis. Szczegóły na stro-
nie www.chaffoteaux.pl oraz w Autoryzowanych Punktach Serwisowych.

DIAMENTOWA OCHRONA
BEZPIECZEŃSTWO TWOJEGO KOTŁA
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INFORMACJE O PAKIETACH 
SERWISOWYCH CHAFFOTEAUX 

Wyłączny Dystrybutor kotłów Chaffoteaux w Polsce:
Saint-Gobain Polska Sp. z o.o.

ul. Szklanych Domów 1
42-530 Dąbrowa Górnicza

www.chaffoteaux.pl



   

CO OTRZYMUJESZ?

PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO 
DZIĘKI KONTRAKTOM SERWISOWYM 
OFEROWANYM PRZEZ PROFESJONALNĄ SIEĆ 
AUTORYZOWANYCH SERWISÓW

...więc możesz być pewny, że Twoje urządzenie będzie pracowało dłużej 
i bezpiecznie, a w przypadku ewentualnej usterki zajmiemy się nim szybko 
i profesjonalnie.

JAK ZAMÓWIĆ?
 skontaktuj się z Autoryzowanym Serwisem przed upływem standardowej gwarancji na 

urządzenie aby zapewnić sobie pakiet „Full Service”, lub w dowolnym momencie, nawet 
gdy gwarancja Twojego kotła już upłynęła, jeśli jesteś zainteresowany pakietem „Druga 
Młodość”**. Nasi Autoryzowani Serwisanci chętnie odpowiedzą na Państwa szczegółowe 
pytania dotyczące oferty.

JAKI KONTRAKT DLA KTÓRYCH PRODUKTÓW?
   pakiety serwisowe Chaffoteaux obowiązują dla wszystkich typów kotłów gazowych. 

Oferujemy dwa typy pakietów, które spełnią wymagania wszystkich Klientów.

 Pakiet „Full Service” – dla nowych urządzeń – pokrywa wszystkie koszty związane 
z przeglądami i naprawą urządzenia przez cały okres obowiązywania przedłużonej 
gwarancji.

 Pakiet „Druga Młodość” – dla kotłów poza okresem gwarancji. W Twoim urządzeniu 
podczas pierwszego przeglądu wymienimy kilka elementów naturalnie zużywających się 
podczas eksploatacji urządzenia. Będzie to moment rozpoczęcia nowej gwarancji na Twój 
kocioł.

Priorytetowa obsługa serwisowa jest zawarta w obu Pakietach.

**Dotyczy kotłów o okresie eksploatacji nie dłuższym niż 5 lat od daty uruchomienia przez AUTORYZOWANY Serwis

Podpisując kontrakt Full Service i kontynuując opiekę nad kotłem 
w kontrakcie Druga Młodość – zapewniacie sobie Państwo pewność 
i bezpieczeństwo sprawnego funkcjonowania urządzenia przez długie lata!

CHAFFOTEAUX REKOMENDUJE 
AUTORYZOWANE PUNKTY 

SERWISOWE

NAJWYŻSZĄ JAKOŚĆ GWARANTUJĄ  
PROFESJONALIZM AUTORYZOWANEGO SERWISU  
I ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE CHAFFOTEAUX

Sieć Autoryzowanych Serwisantów Chaffoteaux na całym świecie uczestniczy re-
gularnie w szkoleniach uzupełniających aby zagwarantować najwyższy poziom 
kompetencji i znajomości produktów. Skutkiem tego jest możliwość zapewnie-
nia szybkiej, kompetentnej i wysoko kwalifikowanej obsługi naszych urządzeń 
w Państwa domach.

Oryginalne części zamienne Chaffoteaux są produkowane i testowane, aby za-
pewnić najlepszą jakość i wytrzymałość Twojego urządzenia Chaffoteaux.

Jedynie użycie oryginalnych części zamiennych zagwarantuje urządzeniu naj-
lepszą konfigurację, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania oraz spełnienie 
warunków gwarancji.

Aby zapewnić prawidłową i bezpieczna pracę urządzenia Chaffoteaux zdecydo-
wanie zaleca dokonywanie corocznych przeglądów konserwacyjnych, zawsze 
z użyciem oryginalnych podzespołów oraz rekomendowanych przez Chaffote-
aux środków chemicznych do czyszczenia i konserwacji instalacji.

Pakiet Coroczny 
przegląd

Bezpłatne 
usuwanie usterek

Priorytetowa 
obsługa

Wymiana 
podzespołów 
eksploatacyjnych

Full 
Service +4 lata

Druga 
Młodość +3 lata

OFERTA PAKIETÓW 
SERWISOWYCH

Wybierz najlepsze 
rozwiązanie  
dla siebie.
kocioł po gwarancji?
To nie problem,
mamy ofertę również dla 
ciebie,
pakiet „druga młodość” 
zapewni bezpłatne 
usuwanie usterek twojego 
kotła.
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Pakiety są oferowane jedynie przez sieć Autoryzowanych Punktów Serwisowych Chaffoteaux.




