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CHŁODZIARKI DO WINA
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BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI
CHŁODZIARKI BRGWE59L

1. Panel sterowania,
2. Obudowa,
3. Regulowana nóżka,
4. Stojak na wino,
5. Szklane drzwi,
6. Chromowane półki,
7. Oświetlenie wewnętrzne,
8. Układ sterujący (z tyłu chłodziarki),
9. Czujnik temperatury.

LEGENDA
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BUDOWA I WŁAŚCIWOŚCI
CHŁODZIARKI BRGWE119L

1. Panel sterowania,
2. Obudowa,
3. Układ sterujący (z tyłu chłodziarki),
4. Chromowane półki,
5. Stojak na wino,
6. Regulowana nóżka,
7. Czujnik temperatury,
8. Szklane drzwi,
9. Oświetlenie wewnętrzne,
10. Uszczelka drzwi.

LEGENDA
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INFORMACJE OGÓLNE

BEZPIECZEŃSTWO

Dziękujemy za zakup tego produktu. Przed rozpoczęciem użytkowania winiarki należy dokładnie 
p r z e c z y t a ć  i n s t r u k c j ę  o b s ł u g i ,  a b y  m a k s y m a l n i e  w y k o r z y s t a ć  j e j  d z i a ł a n i e .
Całą dokumentację należy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania lub dla innych
właścicieli.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego lub podobnych przypadków
zastosowania, takich jak:

kuchnia dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy,
w gospodarstwach rolnych, przez klientów hoteli, moteli i innych środowisk mieszkaniowych,
w obiektach typu nocleg ze śniadaniem,
na potrzeby usług gastronomicznych i podobnych zastosowań nie do sprzedaży detalicznej.

Nin ie jsze urządzenie należy użytkować wyłącznie w celu przechowywania żywności,
inne użytkowanie uważa się za niebezpieczne i producent nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek zaniechania.Zaleca się bezwzględnie zapoznanie się z warunkami gwarancji.

Winiarka zawiera czynnik chłodniczy (R600a: izobutan) i gaz izolacyjny (cyklopentan) o wysokiej
kompatybilności z otoczeniem, ktore są jednak łatwopalne. W celu uniknięcia niebezpiecznych 
sytuacji zaleca się przestrzegać następujących zasad:

• Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy odłączyć przewód zasilający z gniazda 
zasilania.
• Umieszczony z tyłu i wewnątrz winiarki układ chłodzenia zawiera czynnik chłodniczy. W związku z tym 
należy unikać uszkodzenia rur.
• W przypadku stwierdzenia wycieku w układzie chłodniczym nie dotykać gniazdka ściennego i nie
korzystać z otwartego ognia. Należy otworzyć okno i przewietrzyć pomieszczenie Następnie należy
skontaktować się z punktem serwisowym w celu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy.
• Nie skrobać nożem lub innym ostrym przedmiotem w celu usunięcia występującego szronu lub 
lodu. W przeciwnym razie można doprowadzić do uszkodzenia obwodu chłodniczego, z którego 
wyciek może spowodować pożar lub uszkodzenie wzroku.
• Nie instalować urządzenia w miejscach wilgotnych, oleistych lub zakurzonych, ani nie narażać go na 
bezpośrednie działanie promieni słonecznych i wody.
• Nie instalować urządzenia w pobliżu grzejników lub materiałów łatwopalnych.
• Nie stosować przedłużaczy ani adapterów.
• Nie należy nadmiernie ciągnąć lub zginać przewód zasilający, bądź dotykać wtyczki mokrymi rękami.
• Unikać uszkodzenia wtyczki i/lub przewodu zasilającego; może to spowodować porażenie prądem 
lub pożar.
• Zaleca się zachowanie wtyczki w czystości; nadmierne pozostałości kurzu na wtyczce mogą 
stanowić przyczynę pożaru.
• Nie używać urządzeń mechanicznych lub innych urządzeń w celu przyspieszenia procesu 
rozmrażania.
• Należy absolutnie unikać używania otwartego ognia lub urządzeń elektrycznych, takich jak grzejniki, 
oczyszczacze parowe, świece, lampki oliwne itp. w celu przyspieszenia fazy rozmrażania.
• W pobliżu winiarki nie należy używać ani przechowywać łatwopalnych aerozoli, takich jak farby
w aerozolu. Może to spowodować wybuch lub pożar.
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• Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych do 
p r z e c h o w y w a n i a  ż y w n o ś c i ,  j e ś l i  n i e  s ą  o n e  t y p u  z a l e c a n e g o  p r z e z  p r o d u c e n t a .
• Nie należy umieszczać ani przechowywać łatwopalnych i silnie lotnych substancji, takich jak eter,
benzyna, gaz LPG, gaz propan, aerozole, kleje, czysty alkohol itp. Takie substancje mogą być 
przyczyną wybuchu.
• W winiarce nie przechowywać leków lub materiałów badawczych.
• W przypadku przechowywania materiału wymagającego ścisłej kontroli  temperatury
przechowywania, zachodzi prawdopodobieństwo, że ulegnie on pogorszeniu lub niekontrolowanej 
reakcji, która może spowodować wystąpienie ryzyka.
• Nie zastawiać otworów wentylacyjnych w obudowie urządzenia lub w zabudowie.
• Nie należy umieszczać przedmiotów i/lub pojemników z wodą na górze urządzenia.
• Nie wykonywać napraw tej winiarki. Wszystkie interwencje muszą być podejmowane wyłącznie 
przez wykwalifikowany personel.
• Urządzenia nie mogą użytkować osoby (w tym dzieci)  niepełnosprawne fizycznie, czuciowo lub 
mentalnie, bądź osoby bez doświadczenia lub wiedzy o użytkowaniu bez nadzoru osób, które 
zapoznały się z instrukcją użytkowania i które bezpośrednio odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
• Aby zapewnić bezpieczeństwo dzieci nie powinny one bawić się w pobliżu urządzenia.

OCHRONA ŚRODOWISKA
To urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE w sprawie
Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego (WEEE). WEEE zawiera zarówno substancje 
zanieczyszczające (co może spowodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego) oraz 
podstawowe elementy (które mogą być ponownie wykorzystane). Ważne jest, aby dokonać wszelkich 
starań w celu usunięcia i pozbycia się właściwie wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i 
recyklingu wszystkich materiałów.

Osoby fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w zapewnieniu, że WEEE nie stanie się problemem dla 
środowiska naturalnego; istotne jest,  aby przestrzegać ki lku podstawowych zasad:

WEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny;
WEEE należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki prowadzonych przez gminy
lub przez zarejestrowane firmy. W wielu krajach duży sprzęt AGD może być odbierany z
domu.

W wielu krajach, przy zakupie nowego urządzenia, stary może być zwrócony do sprzedawcy, który 
musi zebrać go bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego, tak długo, jak sprzęt jest właściwego rodzaju 
i ma takie same funkcje, co sprzęt dostarczony.

NUMER REJESTROWY:
na podstawie Art. 12. 1.

USTAWY
z dnia 11 września 2015 r.

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
Dz.U. 2015 poz. 1688

* GIOŚ ...................... * 
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PRZEKŁADANIE DRZWI
Niniejsza chłodziarka do wina może otwierać się zarówno na prawą jak i na lewą stronę. Standardowo 
dostarczamy nasze chłodziarki z rączką z lewej strony. Jeśli  chciałbyś zmienić sposób otwierania się 
chłodziarki, przełóż drzwiczki postępując zgodnie z poniższą instrukcją:

UWAGA!
Przed przystąpieniem do przełożenia drzwiczek odłącz chłodziarkę od źródła prądu. Wszystkie 
demontowane elementy starannie zachowaj, a następnie zamocuj z powrotem zgodnie z instrukcją.

W niniejszej chłodziarce zawiasy zostały zamontowane z prawej strony, aby przenieść je na drugą 
stronę, postępuj zgodnie z instrukcją:

1. Najpierw zdejmij pokrywę (6) górnego zawiasu.
2. Odkręć 2 śruby (1), którymi górny zawias jest przykręcony do ramy chłodziarki. Zdejmij zawias 
(5).
3. Zdejmij drzwi i przełóż je na uprzednio przygotowanej powierzchni wyłożonej materiałem, który 
zabezpieczy drzwiczki przed porysowaniem.
4. Odkręć 2 śruby (10), którymi przykręcona jest rączka (11). Zamocuj rączkę z drugiej strony 
drzwiczek.
5. Odkręć 2 śruby (8), którymi przykręcony jest dolny zawias (2) z lewej strony chłodziarki 2 
śrubami (8). 
6. Zdemontuj lewą przednią nogę(4) i zamontuj ją z prawej strony.
7. Wyjmij zaślepkę (7) z dziury nawierconej pod górny zawias z lewej strony i zamocuj ją z prawej 
strony.
8. Przed zamontowaniem dolnego zawiasu (2), wyjmij z niego bolec i odwróć zawias (2). 
Następnie przykręć dolny zawias (2) z lewej strony chłodziarki 2 śrubami (8).
9. Włóż bolec (9) w dolny zawias (2).
10. Zainstaluj drzwiczki upewniając się, że są pewnie osadzone na dolnym zawiasie (2).
11. Przytrzymując zamknięte drzwi przykręć górny zawias (5) po lewej stronie ramy chłodziarki 
dwiema śrubami (1).Pamiętaj, aby nie przykręcać śrub do końca dopóki nie upewnisz się, że 
krawędź drzwiczek i górna płaszczyzna chłodziarki są na tym samym poziomie.
12. Zamocuj pokrywę (6) górnego zawiasu na zawiasie.

DRZWI PRAWE
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DRZWI LEWE

W chłodziarce do wina nie należy przechowywać jedzenia - temperatura panująca wewnątrz 
chłodziarki może nie uchronić żywności przed psuciem się. W letnie miesiące, a także w rejonach o 
wysokiej wilgotności powietrza, na szklanych  drzwiach chłodziarki może od zewnątrz osadzać się 
wilgoć. W takiej sytuacji wystarczy przetrzeć drzwi szmatką.

WAŻNE INFORMACJE

OBSŁUGA CHŁODZIARKI

Zaleca się ustawienie chłodziarki w miejscu, gdzie temperatura otoczenia będzie wynosiła około 22-
25   C. Jeśli temperatura otoczenia będzie niższa lub wyższa niż zalecana, zachowanie stałej, 
niezmiennej temperatury wewnątrz chłodziarki może być niemożliwe.

Jeśli światło w chłodziarce będzie włączone, temperatura wewnątrz chłodziarki podniesie się.
Zalecane przedziały temperatur dla chłodzenia poszczególnych rodzajów wina:

Wina czerwone: 15,5 - 18,5  C
Wina wytrawne/białe: 10 - 15  C
Wina rose: 9,5 - 10,5  C
Wina musujące: 7,2 - 9,5  C

Powyżej podane temperatury mogą wymagać korekty w zależności od tego, czy światło w chłodziarce 
jest włączone, czy nie i w której części chłodziarki (górnej-środkowej-dolnej) butelki zostaną 
umieszczone.
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JAK POSŁUGIWAĆ SIĘ PRZYCISKAMI NA PANELU STEROWANIA

Możesz ustawić pożądaną temperaturę przyciskając      lub    . Gdy naciśniesz te przyciski po raz 
pierwszy, na wyświetlaczu pojawi się temperatura ustawiona poprzednio (fabrycznie wszystkie 
chłodziarki są ustawione na 50  F). Pojedyncze przyciśnięcie przycisku     spowoduje wzrost 
temperatury o 1  F lub 1  C, podczas gdy pojedyncze przyciśnięcie przycisku      spowoduje obniżenie 
temperatury o 1  F lub 1  C.

Jeśli przechowujesz w chłodziarce głównie czerwone wina, powinieneś naciskać przyciski aż do 
ustawienia temperatury w przedziale 15,5 - 18,5    C i podświetlenia się kontrolki przy napisie „RED” 
na czerwono.
Jeśli przechowujesz głównie wina białe, powinieneś ustawić temperaturę  w przedziale 10-15  C        
- kontrolka przy napisie „WHITE” powinna zostać podświetlona na zielono.
Jeśli przechowujesz przede wszystkim wina musujące, powinieneś ustawić temperaturę w 
przedziale  7,2 - 9,5   C - wówczas kontrolka przy napisie „SPARKLING” zostanie podświetlona na 
pomarańczowo.

Możesz zmienić tryb wyświetlana temperatury ze stopni Fahrenheita na stopnie Celcjusza naciskając 
przycisk podpisany „F/C”. Wówczas wskaźnik stopni Fahrenheita (oznaczony literą F) zostanie 
podświetlony na czerwono a wskaźnik stopni Celcjusza (oznaczony literą C) na żółto.
Oświetlenie w lodówce możesz włączać i wyłączać naciskając przycisk oznaczony napisem 
„ON/OFF”.

PÓŁKI
Półki na butelki są chromowane. Można na nich przechowywać butelki o różnej wielkości/średnicy - w 
celu dostosowania odległości między półkami do rozmiarów butelek należy wysunąć półki z prowadnic 
i przełożyć je niżej lub wyżej. Półki zostały zaprojektowane tak, aby chłodziarka mogła pomieścić 
maksymalną liczbę butelek.

STOJAK NA WINO
W dolnej części chłodziarki znajduje się dodatkowy stojak na wino mogący pomieścić 6 butelek. 
Można go wyjmować w czasie czyszczenie chłodziarki.

UWAGA!
Jeśli włączasz chłodziarkę do wina po raz pierwszy lub też włączasz ją po dłuższym czasie 
nieużywania, możesz zauważyć różnicę rzędu kilku stopni między temperaturą ustawioną przez 
Ciebie a faktycznie wyświetlaną na ekranie LED. jest to zupełnie normalne zjawisko wynikające z czasu 
nagrzewania się panelu sterowania. Po kilku godzinach pracy chłodziarki wyświetlacz powinien 
pracować prawidłowo.
Pamiętaj, że różnica temperatury między dolnymi i górnymi półkami może wynosić 4 - 6  C.
Zatem, jeśli ustawiłeś temperaturę dla win czerwonych na 16  C, a teraz chciałbyś włożyć do 
chłodziarki także wina białe, pamiętaj aby wina białe umieszczać na dolnych półkach a czerwone na 
górnych półkach.
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PIELĘGNACJA I OBSŁUGA CHŁODZIARKI

WYMIANA ŻARÓWKI

Oświetlenie LED (jeśli jest)
Jeśli urządzenie jest wyposażone w diody LED, w przypadku ich wymiany prosimy skontaktować się z 
Serwisem Pomocy Technicznej. 
W porównaniu do tradycyjnych żarówek, diody LED są trwalsze i są przyjazne dla środowiska.

Czyszczenie chłodziarki do wina
• Wyjmij wtyczkę chłodziarki z gniazdka elektrycznego i wyjmij ze środka wszystkie butelki.
• Umyj wnętrze chłodziarki ciepłą wodą z roztworem sody oczyszczonej, otrzymanym w wyniku 
rozpuszczenia 2 łyżek stołowych sody w 1 litrze wody.
• Umyj półki i prowadnice roztworem łagodnego detergentu.
• Umyj chłodziarkę z zewnątrz łagodnym detergentem z ciepłą wodą.
• Zaleca się również regularne przecieranie powierzchni w dolnej części chłodziarki, ponieważ w 
wyniku zatrzymania wilgoci przez chłodziarkę, w jej dolnych partiach może następować skraplanie 
pary wodnej.

Zabezpieczenie chłodziarki do wina.
Przerwa w dostawie prądu.
Większość awarii prądu jest naprawiana w ciągu kilku godzin i jeśli ograniczy się otwieranie drzwi 
chłodziarki w czasie ich trwania, temperatura wewnątrz chłodziarki nie powinna się zmienić.
Jeśli przerwa w dostawie będzie trwała dłużej, powinno się odpowiednio zabezpieczyć zawartość 
chłodziarki.

Wyjazdy wakacyjne.
Przed dłuższym wyjazdem zabezpiecz chłodziarkę: wyjmij z niej wszystkie butelki, wyjmij wtyczkę z 
kontaktu, umyj chłodziarkę i pozostaw lekko uchylone drzwiczki. Uchroni to chłodziarkę przed 
mogącymi się pojawić wewnątrz skropleniami pary wodnej, pleśnią oraz nieprzyjemnymi zapachami.

Transportowanie chłodziarki.
• Wyjmij wszystkie butelki.
• Odpowiednio zabezpiecz wszystkie luźne elementy wewnątrz chłodziarki, które mogłyby się 
przemieszczać w czasie transportu.
• Wkręć śruby poziomujące w podstawę chłodziarki i zabezpiecz je taśmą.
• Upewnij się, że podczas transportu chłodziarka będzie znajdowała się w pozycji pionowej.
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ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Wiele problemów związanych z funkcjonowaniem chłodziarki do wina możesz rozwiązać 
s a m o d z i e l n i e ,  u n i k a j ą c  k o s z t ó w  z w i ą z a n y c h  z  w z y w a n i e m  s e r w i s u .
Przejrzyj poniższą tabelę i wypróbuj zaproponowane rozwiązania, zanim zadzwonisz po pomoc.

Chłodziarka do wina
nie działa. 

Sprawdź ustawione parametry chłodzenie.
Zewnętrze warunki klimatyczne mogą wymagać proporcjonalnego
zwiększenia podanych wcześniej wartości. 
Drzwi chłodziarki są zbyt często otwierane.
Drzwi są niedokładnie zamknięte.
Uszczelka w drzwiczkach jest nieszczelna.
chłodziarka do wina stoi zbyt blisko ścian, nie ma wystarczającej 
wymiany powietrza.

Nie jest podłączona do prądu.
Przeskoczył automatyczny wyłącznik lub przepalił się bezpiecznik.

PROBLEM PRZYCZYNA

W chłodziarce nie jest 
wystarczająco chłodno

Kompresor się często 
włącza i wyłącza

Wewnętrzne oświetlenie
nie działa

Wydaje się, że 
chłodziarka pracuje 
zbyt głośno

Drzwi nie chcą się 
dokładnie zamknąć

Przeskoczył automatyczny wyłącznik lub przepalił się bezpiecznik.
Chłodziarka nie jest podłączona do prądu.
Żarówka się przepaliła (sprawdź w części dotyczącej obsługi,
jak ją wymienić).
Włącznik lampy jest w pozycji „OFF”.

Odgłosy klekotania mogą być wynikiem przepływu czynnika 
chłodzącego i są w pełni normalne.
Na koniec każdego cyklu chłodniczego można usłyszeć bulgotanie
powodowane przez przepływający czynnik chłodzący.
Kurczenie się i rozszerzanie ścianek wewnętrznych chłodziarki
może wywoływać trzaski.
Chłodziarka do wina jest niewypoziomowana.

Temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż zazwyczaj.
Ostatnio włożono do chłodziarki większą ilość ciepłego wina.
Drzwi są zbyt często otwierane.
Drzwi są niedokładnie zamknięte.
Uszczelka w drzwiach jest nieszczelna.
Chłodziarka do wina stoi zbyt blisko ścian, nie ma wystarczającej 
wymiany powietrza.

Wibracje Upewnij się czy chłodziarka jest wypoziomowana

Chłodziarka do wina jest niewypoziomowana.
Drzwiczki chłodziarki zostały przełożone, ale nie są poprawnie 
zainstalowane.
Uszczelka drzwiczek jest zabrudzona.
Półki zostały niepoprawnie włożone w prowadnice.
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1. TRES  Sp. z o.o. jako Gwarant, udziela gwarancji na sprawne działanie urządzenia.
2. Warunkiem uznania gwarancji jest okazanie przez Użytkownika oryginalnego dowodu zakupu oraz 
podbitą przez sprzedawcę kartę gwarancyjną.
3. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Stwierdzone w okresie gwarancji wady fabryczne sprzętu, zostaną bezpłatnie usunięte w 
terminie:

- 30 dni roboczych od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego przez Użytkownika towaru,
- 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji, gdy uszkodzenie zostało zgłoszone przez formularz 
reklamacyjny dostępny na www.berg-agd.pl,
- 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji przez sklep, w którym dokonano zakupu lub w 
przypadku, gdy naprawa wymaga importu części zamiennych.

5. Okres gwarancji dla Użytkownika wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży.
6. Użytkownikowi w okresie gwarancji przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy w przypadku 
niemożności dokonania naprawy. Decyzję taką podejmuje Dział Serwisu i Reklamacji TRES Sp. z o.o.  
Wymiany sprzętu na wolny od wad dokonuje sklep, w którym dokonano zakupu sprzętu.
7. Gwarant ma prawo odmówić wymiany sprzętu, o której mowa w punkcie 6 w przypadku 
stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych lub chemicznych świadczących o 
nieprawidłowym użytkowaniu bądź konserwacji urządzenia.
8. Gwarancja nie obejmuje :

- uprawnienia do żądania wykonania czynności, za które zgodnie z instrukcją obsługi odpowiedzialny 
jest użytkownik, w tym: instalacji i podłączenia urządzeń, konserwacji oraz regulacji urządzeń,
- usterek powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania sprzętu, niedbalstwa, a także 
uszkodzeń powstałych przez dostanie się zanieczyszczeń lub ciał obcych do środka urządzenia,
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych i chemicznych oraz powstałych w wyniku działania sił 
zewnętrznych (skoki napięcia, wyładowania atmosferyczne).

9. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku:

- samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nie upoważnione,
- niewłaściwej lub niezgodnej z instrukcją instalacji lub eksploatacji urządzenia.

10. Sprzęt przeznaczony jest do użytkowania w warunkach indywidualnego gospodarstwa 
domowego. Na sprzęt zakupiony na fakturę w związku z prowadzoną przez nabywcę działalnością 
gospodarczą, Gwarant udziela gwarancji 6 miesięcznej.
11. W okresie gwarancji nabywca zobowiązany jest zachować nieuszkodzone opakowanie fabryczne 
wraz z wypełnieniem. W szczególnych przypadkach konieczne jest odesłanie sprzętu do producenta. 
Za uszkodzenia mechaniczne powstałe na skutek nieodpowiedniego zapakowania sprzętu na czas 
transportu Gwarant nie ponosi odpowiedzialności, a ryzyko uszkodzenia ponosi Klient.
12. W przypadku oczywistej bezzasadności zgłoszenia reklamacyjnego , w szczególności, gdy nie 
wystąpiła wada sprzętu lub zaistniały okoliczności wyłączające odpowiedzialność Gwaranta, 
Gwarant odmawia dokonania naprawy/wymiany sprzętu w ramach udzielonej Gwarancji, 
przedstawiając jednocześnie Nabywcy uzasadnienie zajętego stanowiska. W takiej sytuacji 
użytkownikowi służy prawo do dokonania naprawy za odpłatnością stosowną do wykonywanych 
czynności.
13. Gwarancja niniejsza nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z rękojmi.
14. W sprawach nieuregulowanych warunkami niniejszej karty gwarancyjnej, zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy  Kodeksu  Cywilnego.

WARUNKI GWARANCJI
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KARTA GWARANCYJNA
ważna z dowodem sprzedaży

Nazwa winiarki Kod fabryczny Data sprzedaży

..............................................................................................................

pieczęć sklepusprzedawca

Nr Opis działania serwisowego Data i podpis serwisanta

Procedura składania reklamacji
Dokładamy  wszelkich starań, aby nasze produkty były niezawodne i długotrwałe. Dbamy również o to, by w 
przypadku zgłoszenia reklamacji, proces jej obsługi przebiegał w możliwie najkrótszym terminie oraz spełniał 
wszelkie Państwa oczekiwania. W przypadku reklamacji, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia 
reklamacyjnego znajdującego się na stronie www.berg-agd.pl. 
Przed przystąpieniem do wypełniania formularza prosimy o przygotowanie następujących informacji: 

nazwa lub symbol produktu;

numer faktury (lub paragonu)*;

dane kontaktowe sprzedawcy;

dane kontaktowe reklamującego;

zdjęcia reklamowanego produktu.

* W każdym przypadku podstawą do zgłoszenia reklamacji jest kopia lub skan dowodu zakupu przesłany drogą 
mailową wraz z formularzem zgłoszenia reklamacyjnego.
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