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Pompy ciepła
powietrze / woda

Najbardziej wydajne i gotowe rozwiązania grzewcze dla domu

TermoPlus®

Hydrotank

TermoPlus®

Hydrobox

®

Dlaczego warto wybrać TermoPlus

TermoPlus skupia się na całościowym
sposobie montażu, nie tylko na wykonaniu
pojedynczych elementów.

Obsługa klienta
z gwarancją odpowiedzi
w ciągu 24 godzin. *

Na rynku jesteśmy obecni od 1992 roku i niektóre
z naszych pierwszych pomp ciepła wciąż jeszcze
działają. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród
użytkowników naszych produktów nasze pompy ciepła
osiągają aż 99,5 % niezawodność.

Opcjonalnie przedłużona
gwarancja – aż do 6 lat. **/***

Wszystkie modele pomp ciepła
są testowane przed montażem.

Nasz zespół tworzy ponad
35 doświadczonych ekspertów.

Znajdujący się na terenie UE kompleks zawiera
laboratoria ds. badań i rozwoju, zakłady produkcyjne
oraz dział kontroli jakości i zatrudnia ponad 35 ekspertów
dysponujących dużym doświadczeniem, zdobytym
podczas produkcji ponad 50 000 pomp ciepła

* Dla umów serwisowych.
** Jako dodatek do 3-letniej gwarancji, oferujemy kolejne 3 lata * dodatkowej gwarancji!
*** Ograniczona dostępność na wybranych rynkach

Pomoc w uzyskaniu
lub unijnych programów. ***

Zalety powietrznych pomp ciepła TermoPlus
Wysoka wydajność i oszczędność
Nasze pompy nie mają zamontowanego podgrzewacza, dzięki czemu
nie powstaje zapotrzebowanie na energie elektryczną. Możesz cieszyć się
tym samym ciepłem i komfortem bez użycia elementu grzewczego.
Połączenie TermoPlus i Mitsubishi z energooszczędną technologią
inwerterową zapewnia znaczną wydajność i wysokie oszczędności

Zoptymalizowane działanie
Jednostki wewnętrzne Termoplus zbudowane są z elementów
wysokiej jakości, zwiększających wydajność elektryczną.
Wbudowana jest oryginalna regulacja Mitsubishi Electric*,
sterowana przez pogodę, zapewniająca optymalne i niezakłócone
działanie. Dzięki zastosowaniu technologii inwerterowej
pompa nie wymaga dodatkowego zbiornika.

Stała dostępność
Z naszym Hydrotankiem będziesz mieć nieprzerwany
dostęp do gorącej wody. Ma on zwiększoną powierzchnie
wymiany ciepła, dzięki czemu znacznie szybciej ogrzewa wodę.

Używanie całoroczne
Jednostki zewnętrzne mogą pracować w
temperaturach do -20 °C dla modeli Power Inverter oraz
do -28 °C dla modeli Zubadan (z pełną mocą grzewczą
nawet przy -15 °C dla Zubadan).

Ciche i dyskretne
Zastosowanie TermoPlus Hydrotank umożliwia
oszczędność miejsca i cała „kotłownia” zmieści
się na 1 m2 powierzchni.

Elastyczne i kompatybilne
To połączenie nadaje się do ogrzewania podłogowego, grzejnikowego i
klimakonwektorowego w nowych budynkach lub do renowacji istniejących systemów
grzewczych. Jednostki mogą również pracować w połączeniu z zewnętrznym źródłem ciepła,
takim jak biomasa, kocioł czy piec na drewna. Ponadto zajmują bardzo mało miejsca.

Wielofunkcyjne, lecz łatwe w użyciu
Wielofunkcyjny kontroler zapewnia optymalne zarządzanie dzięki
takim programom jak automatyczna ochrona przed bakteriami
legionelli, suszenie podłóg, tryb wakacyjny i timer tygodniowy.
Dostępna jest kontrola zdalna za pośrednictwem aplikacji, mająca
funkcję monitorowania wydajności. Dostępne jest także dwustrefowe
ogrzewanie

Niezawodne i trwałe
TermoPlus jednostki wewnętrzne są dostosowane do naszych
warunków pogodowych, a razem z jednostkami Mitsubishi Electric
umożliwiają wysoki stopień niezawodności.

Długotrwałe i łatwe w użyciu
Przeprowadzenie serwisu nie jest trudne, ponieważ wszystkie elementy
są łatwo dostępne. Hydrotanki TermoPlus posiadają również pełną
ochronę antykorozyjną, dzięki zastosowaniu najwyższej jakości
emaliowanego zbiornika wodnego z wbudowaną anodą MG.

Zachowano wszystkie oryginalne funkcje sterowania Mitsubishi: automatyczne odszranianie,
automatyczne przełączanie pomiędzy CWU a ogrzewaniem/ chłodzeniem, automatyczny program
ochrony przed legionellą, sterowanie zewnętrznym źródłem ciepła, CWU i timery ogrzewania*,
2-strefowe sterowanie*, funkcja osuszania podłogi*, monitorowanie zużytej i wyprodukowanej energii
(COP)* , dostęp przez Internet oraz aplikację mobilną*, element główny połączenia kaskadowego*
(funkcje z * są opcjonalne).
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Wysoka wydajność ciepła

Ciepło / A++

Wszystkie pompy ciepła TermoPlus posiadają najwyższą klasę
wydajności energii, zarówno te używane do ogrzewania grzejnikowego,
jak i podłogowego. Współczynnik wydajności chłodniczej (EER) to
równocześnie wskaźnik wydajności pompy. Jest to stosunek
wygenerowanego ciepła względem zużytej energii. Właściwy dobór
oraz montaż naszego produktu skutecznie zaspokoi wszystkie
potrzeby związane z ogrzewaniem, bez konieczności używania
dodatkowych grzejników.

CWU / A

NOWY
MODEL

Szerokość

105 cm

Wysokość

102 cm

Głębokość

48 cm

Objętość

0,51 m3

Wysoka produkcja ciepła przy bardzo niskiej temperaturze zewnętrznej
Pompy ciepła TermoPlus w połączeniu z zewnętrzną jednostką Zubadan, świetnie sprawdzają
się także w zimniejszych regionach. Zapewniają pełną moc grzewczą przy temperaturze -15C
oraz optymalne działanie przy -28C. Jest to spowodowane wyjątkową technologią "Flash Injection",
pozwalającą na komfort i ciepło nawet podczas mroźnej zimy.

Jednostka zewnętrzna
Nowoczesny design

Moc grzewcza [ % ]

Wizualnie usprawniony design nowej jednostki
zewnętrznej zajmuje jedynie 0,5 m2 powierzchni.
100

Cicha praca jednostki (nowy model)
75

Nowoczesne pompy ciepła Mitsububishi wprowadzają
innowacje gwarantujące cichą pracę urządzenia.
Montowane są zazwyczaj na zewnętrznej ścianie budynku,
dlatego tak ważne jest by nie były uciążliwe dla mieszkańców.
Dzięki kluczowym usprawnieniom w pracy sprężarki,
optymalizacji przepływu powietrza oraz emisji drgań,
zmniejszono poziom emitowanego hałasu aż o połowę!

50

Konwencjonalne pompy ciepła
z technologią inwerterową

Mitsubishi
Electric
Zubadan
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Jednostki wewnętrzne
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Hydrobox
Jednostka wewnętrzna do ogrzewania ściennego i
chłodzenia (bez CWU)
Wbudowane sterowanie Mitsubishi Electric z kompensacją pogodową.
Wydajne działanie bez konieczności używania dodatkowych grzejników.
Automatyczne przełączanie pomiędzy gorącą i ciepłą wodą (do 60°C).
Oprócz funkcji ogrzewania i chłodzenia dostępna jest również funkcja
klimakonwektora.
• Wielofunkcyjny kontroler zawierający programy takie jak: automatyczna
ochrona przed bakteriami legionelli, suszenie podłóg, tryb wakacyjny oraz
timer tygodniowy.
• Łatwy montaż, idealny przy ograniczonych rozmiarowo powierzchniach.

•
•
•
•

2
1
3
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Hydrotank

ŁATWA INTEGRACJA
1. Jednostki zewnętrzne: Zubadan lub Power Inverter
2. Jednostka wewnętrzna Hydrotank
3. Jednostka wewnętrzna Hydrotank + podgrzewacz wody użytkowej
(w razie potrzeby)
4. Ogrzewanie podłogowe / ścienne
5. Grzejniki
6. Ciepła woda użytkowa

-28°C

Praca urządzenia w
temperaturach do -28 °C
(dla jednostek
zewnętrznych Zubadan).

Brak konieczności używania
dodatkowych grzałek przy
użytkowaniu jednostek o
odpowiednich wymiarach.

Wewnętrzna jednostka podłogowa z wbudowanym 180 lub
230 litrowym zbiornikiem do ogrzewania wody użytkowej
(CWU)
Poza zaletami modelu Hydrobox, model Hydrotank cechuje się także:
• Funkcją podgrzewania wody użytkowej.
• Wygodnym montażem: wszystkie elementy znajdują się w jednej jednostce.
• Szybkim i sprawnym montażem, bez bałaganu: wszystkie elementy znajdują
się w jednej jednostce, używamy integrowanego panelu przyłączeniowego
• Łatwym serwisowaniem.

Jednostki zewnętrzne

NOWY
MODEL

NOWY
MODEL

MITSUBISHI ELECTRIC POWER INVERTER

MITSUBISHI ELECTRIC ZUBADAN INVERTER

• Sprawdza się w chłodnym otoczeniu, urządzenie może pracować w
temperaturach do -20 °C.
• System nie zamarza nawet podczas przerwy w dostawie prądu.
• Idealnie nadaje się także do renowacji starszych systemów grzewczych
(zachowując obecne grzejniki).
• Może być wykorzystywany z każdym rodzajem ogrzewania:
(ogrzewanie podłogowe, ścienne, klimakonwektorowe oraz grzejnikowe).
• Energooszczędna technologia inwerterowa zapewnia optymalne zużycie prądu.
• Produkcja energii cieplnej jest dostosowana do 100% utraty ciepła w budynku,
zmniejszając nadmiar oraz konieczność termicznego przechowywania.
• System może być połączony z bojlerem lub panelami słonecznymi
• Większe oszczędności, dzięki brakowi konieczności używania dodatkowych grzejników.
• Mniejsze zużycie, dzięki zoptymalizowanemu odszranianiu.
• Sterowanie z kompensacją pogodową optymalizuje działanie zależnie od
temperatury zewnętrznej.

• Sprawdza się w chłodniejszym otoczeniu, urządzenie może pracować w
temperaturach do -28 ° C oraz wykorzystywać pełną moc grzewczą przy -15 °C.
• System nie zamarza nawet podczas przerwy w dostawie prądu.
• Idealnie nadaje się także do renowacji starszych systemów grzewczych
(zachowując obecne grzejniki).
• Może być wykorzystywany z każdym rodzajem ogrzewania:
(ogrzewanie podłogowe, ścienne, klimakonwektorowe oraz grzejnikowe).
• Energooszczędna technologia inwerterowa zapewnia optymalne zużycie prądu.
• Produkcja energii cieplnej jest dostosowana do 100% utraty ciepła w budynku,
zmniejszając nadmiar oraz konieczność termicznego przechowywania.
• System może być połączony z bojlerem lub panelami słonecznymi
• Większe oszczędności, dzięki brakowi konieczności używania
dodatkowych grzejników.
• Mniejsze zużycie, dzięki zoptymalizowanemu odszranianiu.
• Sterowanie z kompensacją pogodową optymalizuje działanie zależnie od
temperatury zewnętrznej.

DODATKOWE ZALETY NOWEGO MODELU:
Świetne rozwiązanie przy renowacji.
Zachowaj obecne grzejniki.

• Kompaktowy, nowoczesny design.
• Niesamowicie cicha praca jednostki.

Modele, specyﬁkacja i cennik
TERMOPLUS HYDROBOX & MITSUBISHI POWER INVERTER - SPLIT (do -20 °C)
Ogrzewanie + CWU w zewnętrznym zasobniku (zasobnik nie wchodzi w skład zestawu)
Nowe ocieplone domy (energooszczędne), powierzchnia 100-220 m2
Moc grzewcza
A7/W35
A2/W35 A-15/W35
kW/COP kW/COP kW/COP

Jednostka wew.
TERMOPLUS

Zasobnik
CWU

3,8 / 2,04

Hydrobox N7 SMART

brak

19 900 zł netto

7,5 / 3,40

7,3 / 2,30

Hydrobox N7 SMART

brak

23 200 zł netto

8,0 / 4,40

7,5 / 3,40

7,3 / 2,30

Hydrobox N7 SMART

brak

24 500 zł netto

PUHZ-SW100VAA*

11,2 / 4,46

10,0 / 3,32

8,8 / 2,13

Hydrobox N14 SMART

brak

27 900 zł netto

3x16A trójfazowe

PUHZ-SW100YAA*

11,2 / 4,46

10,0 / 3,32

8,8 / 2,13

Hydrobox N14 SMART

brak

29 600 zł netto

3x16A trójfazowe

PUHZ-SW120YHA

12,8 / 4,43

12,0 / 3,24

9,6 / 2,10

Hydrobox N14 SMART

brak

32 400 zł netto

Moc

Zasilanie
elektryczne

Jednostka zew.
MITSUBISHI

Zestaw 1

5,5 kW

1x16A jednofazowe

PUHZ-SW50VKA

5,5 / 4,42

5,0 / 2,97

Zestaw 2

8,0 kW

1x25A jednofazowe

PUHZ-SW75VAA*

8,0 / 4,40

Zestaw 3

8,0 kW

3x16A trójfazowe

PUHZ-SW75YAA*

Zestaw 4

11,2 kW

1x32A jednofazowe

Zestaw 5

11,2 kW

Zestaw 6

12,8 kW

Cena

TERMOPLUS HYDROTANK & MITSUBISHI POWER INVERTER - SPLIT (do -20 °C)
Ogrzewanie + CWU z zasobnikiem
Nowe ocieplone domy (energooszczędne), powierzchnia 100-220 m2
Moc grzewcza
A7/W35
A2/W35 A-15/W35
kW/COP kW/COP kW/COP

Jednostka zew.
MITSUBISHI

Zestaw 7

5,5 kW

1x16A jednofazowe

PUHZ-SW50VKA

5,5 / 4,42

5,0 / 2,97

3,8 / 2,04

Hydrotank N7 230 SMART

230 L

26 900 zł netto

Zestaw 8

8,0 kW

1x25A jednofazowe

PUHZ-SW75VAA*

8,0 / 4,40

7,5 / 3,40

7,3 / 2,30

Hydrotank N7 230 SMART

230 L

29 900 zł netto

Zestaw 9

8,0 kW

3x16A trójfazowe

PUHZ-SW75YAA*

8,0 / 4,40

7,5 / 3,40

7,3 / 2,30

Hydrotank N7 230 SMART

230 L

31 500 zł netto

Zestaw 10

11,2 kW

1x32A jednofazowe

PUHZ-SW100VAA*

11,2 / 4,46

10,0 / 3,32

8,8 / 2,13

Hydrotank N14 230 SMART

230 L

34 900 zł netto

Zestaw 11

11,2 kW

3x16A trójfazowe

PUHZ-SW100YAA*

11,2 / 4,46

10,0 / 3,32

8,8 / 2,13

Hydrotank N14 230 SMART

230 L

36 600 zł netto

Zestaw 12

12,8 kW

3x16A trójfazowe

PUHZ-SW120YHA

12,8 / 4,43

12,0 / 3,24

9,6 / 2,10

Hydrotank N14 230 SMART

230 L

39 400 zł netto

* JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA NAJNOWSZEJ GENERACJI

Jednostka wew.
TERMOPLUS

Zasobnik
CWU

Moc

Zasilanie
elektryczne

Cena

Modele, specyﬁkacja i cennik
TERMOPLUS HYDROBOX & MITSUBISHI ZUBADAN - SPLIT (do -28 °C)
Ogrzewanie + CWU w zewnętrznym zasobniku (zasobnik nie wchodzi w skład zestawu)
Nowe ocieplone domy (energooszczędne) lub domy o słabej izolacji z grzejnikami - powierzchnia 150-300 m2
Moc grzewcza
A7/W35
A2/W35 A-15/W35
kW/COP kW/COP kW/COP

Jednostka wew.
TERMOPLUS

Zasobnik
CWU

Moc

Zasilanie
elektryczne

Jednostka zew.
MITSUBISHI

Zestaw 13

8,0 kW

1x25A jednofazowe

PUHZ-SHW80VAA*

8,0 / 4,65

8,0 / 3,55

8,0 / 2,74

Hydrobox N14 SMART

brak

29 900 zł netto

Zestaw 14

8,0 kW

3x16A trójfazowe

PUHZ-SHW80YAA*

8,0 / 4,65

8,0 / 3,55

8,0 / 2,74

Hydrobox N14 SMART

brak

31 900 zł netto

Zestaw 15

11,2 kW

1x32A jednofazowe

PUHZ-SHW112VAA*

11,2 / 4,46

11,2 / 3,22

11,2 / 2,37

Hydrobox N14 SMART

brak

32 900 zł netto

Zestaw 16

11,2 kW

3x16A trójfazowe

PUHZ-SHW112YAA*

11,2 / 4,46

11,2 / 3,22

11,2 / 2,37

Hydrobox N14 SMART

brak

34 600 zł netto

Zestaw 17

14,0 kW

3x16A trójfazowe

PUHZ-SHW140YHA

14,0 / 4,22

14,0 / 2,96

14,0 / 2,15

Hydrobox N14 SMART

brak

35 600 zł netto

Cena

TERMOPLUS HYDROTANK & MITSUBISHI ZUBADAN - SPLIT (do -28 °C)
Ogrzewanie + CWU z zasobnikiem
Nowe ocieplone domy (energooszczędne) lub domy o słabej izolacji z grzejnikami - powierzchnia 150-300 m2
Moc grzewcza
A7/W35
A2/W35 A-15/W35
kW/COP kW/COP kW/COP

Jednostka zew.
MITSUBISHI

Zestaw 18

8,0 kW

1x25A jednofazowe

PUHZ-SHW80VAA*

8,0 / 4,65

8,0 / 3,55

8,0 / 2,74

Hydrotank N14 230 SMART

230 L

36 900 zł netto

Zestaw 19

8,0 kW

3x16A trójfazowe

PUHZ-SHW80YAA*

8,0 / 4,65

8,0 / 3,55

8,0 / 2,74

Hydrotank N14 230 SMART

230 L

38 900 zł netto

Zestaw 20

11,2 kW

1x32A jednofazowe

PUHZ-SHW112VAA*

11,2 / 4,46

11,2 / 3,22

11,2 / 2,37

Hydrotank N14 230 SMART

230 L

39 900 zł netto

Zestaw 21

11,2 kW

3x16A trójfazowe

PUHZ-SHW112YAA*

11,2 / 4,46

11,2 / 3,22

11,2 / 2,37

Hydrotank N14 230 SMART

230 L

41 600 zł netto

Zestaw 22

14,0 kW

3x16A trójfazowe

PUHZ-SHW140YHA

14,0 / 4,22

14,0 / 2,96

14,0 / 2,15

Hydrotank N14 230 SMART

230 L

42 600 zł netto

* JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA NAJNOWSZEJ GENERACJI

Jednostka wew.
TERMOPLUS

Zasobnik
CWU

Moc

Zasilanie
elektryczne

Cena

TermoPlus®

Sanitarytank

Nasza unikalna konstrukcja bez podgrzewacza wytwarza ciepłą wodę do 62˚C bez zapotrzebowania
na moc podgrzewacza elektrycznego. Robimy to przy pomocy specjalnie opracowanego kompresora
rotacyjnego, który zapewnia niskie koszty eksploatacji i długą żywotność.

Modele, specyﬁkacja i cennik
TERMOPLUS SANITARYTANK - MONOBLOK
Pompa ciepła do ogrzewania wyłącznie CWU z wbudowanym zasobnikiem

Model

Moc

COP
(255-3)

Zasobnik
CWU

Cena

Basic

2,15 kW

3,4

230 L

6 700 zł netto

Basic

2,15 kW

3,4

300 L

7 450 zł netto

Basic Air

2,15 kW

3,4

230 L

6 950 zł netto

Basic Air

2,15 kW

3,4

300 L

7 700 zł netto

Model

Moc

COP
(255-3)

Zasobnik
CWU

Cena

Standard

2,0 kW

4,5

230 L

7 450 zł netto

Standard

2,0 kW

4,5

300 L

8 200 zł netto

Standard Air

2,0 kW

4,5

230 L

7 700 zł netto

Standard Air

2,0 kW

4,5

300 L

8 450 zł netto

Model

Moc

COP
(255-3)

Zasobnik
CWU

Cena

PRO

2,0 kW

4,5

230 L

8 200 zł netto

PRO

2,0 kW

4,5

300 L

8 900 zł netto

PRO Air

2,0 kW

4,5

230 L

8 450 zł netto

PRO Air

2,0 kW

4,5

300 L

9 190 zł netto

Wersja 230 L i 300 L (posiadają dodatkową wężownicę) możliwość podłączenia drugiego urządzenia grzewczego.
Wersja 300 L ma możliwość dokupienia trzeciej wężownicy.

Akcesoria cennik
AKCESORIA
HYDROBOX / HYDROTANK
Cena
Moduł Wi-Fi

440 zł netto

Zawór 3 drogowy przełączeniowy do CWU

505 zł netto

Uruchomienie

800 zł netto

Przegląd roczny obowiązkowy* (zapewniający 3 letnią gwarancję)

440 zł netto**

Przedłużenie gwarancji* (zapewniający gwarancję na kolejne 3 lata)

880 zł netto**

AKCESORIA
SANITARYTANK

Cena

Moduł Wi-Fi

440 zł netto

Wersja niskotemperaturowa

950 zł netto

Dodatkowa wężownica (wersja 300 L)

950 zł netto

Grzałka elektryczna

490 zł netto

Uruchomienie

400 zł netto

Przegląd roczny obowiązkowy* (zapewniający 3 letnią gwarancję)

220 zł netto**

Przedłużenie gwarancji* (zapewniający gwarancję na kolejne 3 lata)

440 zł netto**

* Przegląd należy wykonać raz w roku w okresie jej obowiązywania
** Opłata coroczna

Pompy ciepła
Naturalne ogrzewanie, które czerpie swoją siłę z powietrza.
Darmowa i nie kończąca się energia odnawialna.

OPCJE DODATKOWE

Moduł Wi-Fi
Po zainstalowaniu bezprzewodowego adaptera,
możesz sterować pompą ciepła za pomocą aplikacji
MELCloud, nawet jeśli nie ma cię w domu. Aplikacja
umożliwia obsługę podstawowych funkcji
oraz pozwala kontrolować ilość ciepła i zużytej
energii wraz z wydajnością pompy.

Działanie kaskadowe
Działanie kaskadowe pozwoli ci na jednoczesne
wykorzystwywanie i łączenie do sześciu pomp ciepła
w jednym systemie grzewczym. Dzięki temu można
osiągnąć maksymalną moc grzewczą, do 138 kW. Tak
duża moc grzewcza idealnie sprawdza się w blokach
mieszkalnych, hotelach, zakładach przemysłowych
oraz innych obiektach użytkowych.

Pilot
Bezprzewodowy pilot ułatwi obsługę pompy ciepła
bez konieczności schodzenia z wygodnego fotela.
Urządzenie jest przenośne i może być używane w
każdym miejscu, bez konieczności użycia kabla.
Wbudowany czujnik kontroluje temperaturę
pomieszczenia, nieustannie dbając o komfort
użytkowników.

2019 WINNER

Dążymy do

Ukierunkowane na

WYDAJNOŚĆ .

„Nadal mam zamiłowanie do szczegółów, praca musi być wykonana
bezbłędnie. Nasze produkty przetrwają swoją żywotność.”

„Najpierw badam potrzeby. Następnie robię, co w mojej mocy, aby
dostarczyć rozwiązanie, które przewyższa oczekiwania klienta.”

wentor.pl

DOSKONAŁOŚCI.

Dystrybucja i serwis w Twoim regionie
Skorzystaj z doświadczenia naszych wyspecjalizowanych partnerów. Doradztwo, sprzedaż,
montaż oraz serwis to główne cele realizowane przez autoryzowanych dystrybutorów.

Firma WENTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfi kacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są podglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy
z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkachsprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfi kacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i
karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

