
Regulamin programu wydłużonej gwarancji na zasilacze 
QUINT 4 

1. Opis szczegółowy: 

1.1. Warunki tej gwarancji dotyczą klientów (nazywanych dalej "KLIENT") którzy kupili i zastosowali 
zasilacz QUINT 4 czwartej generacji (nazywanych dalej "QUINT 4")  razem z ogranicznikiem 
przepięć PLT-SEC drugiej lub nowszej generacji (nazywanym dalej "PLUGTRAB SEC"), od firmy 
PHOENIX CONTACT Sp. o.o. lub oficjalnego dystrybutora (nazywanym dalej "SPRZEDAWCA").  

1.2. Wydłużona, pięcioletnia gwarancja ma zastosowanie w zakresie regulowanym w tym 
dokumencie, zgodnie z wymienionymi warunkami (w tym przedstawienie dowodu zakupu 
zasilacza i ogranicznika przepięć nawet w przypadku odsprzedaży) dla każdego kolejnego 
właściciela. 

1.3. Zarówno zasilacz jak i ogranicznik przepięć należy kupić na podstawie jednego zamówienia. 

1.4. Gwarantem jest PHOENIX CONTACT Sp. z o.o. ul. Bierutowska 57-59 Budynek nr 3/A 51-317 
Wrocław (nazywanym dalej "PHOENIX CONTACT"). Roszczenia wynikające z niniejszej 
gwarancji lub w związku z nią należy dochodzić wyłącznie od PHOENIX CONTACT. 

2. Serwis gwarancyjny  

2.1. PHOENIX CONTACT gwarantuje KLIENTOWI, że zasilacz QUINT 4 dostarczony przez  
SPRZEDAJĄCEGO do KLIENTA jest wolny od wad materiałowych w okresie pięciu lat po 
dostawie ("OKRES GWARANCJI"), z zastrzeżeniem poniższych postanowień. 

2.2.  Jeśli w OKRESIE GWARANCJI, QUINT 4 wykaże się wadliwym działaniem , PHOENIX CONTACT 
według własnego uznania i na własny koszt, naprawi lub dostarczy nowy QUINT 4. PHOENIX 
CONTACT zastrzega, że dostarczenie nowego lub naprawionego QUINT 4 może być 
ograniczone przez dostępności identycznego lub zastępczego produktu oraz dostępności części 
zamiennych. 

2.3. Inne roszczenia KLIENTA w stosunku do PHOENIX CONTACT w ramach niniejszej gwarancji, w 
szczególności roszczenia o odszkodowanie i / lub zwrot wydatków, są wykluczone. 

3. Warunki usługi gwarancyjnej 

3.1. Roszczenia gwarancyjne istnieją tylko wtedy, gdy: 

 QUINT 4 jest zamówiony i używany razem z PLUGTRAB SEC, a QUINT 4 jest rzeczywiście 
uszkodzony. 

 QUINT 4 nie ma żadnych uszkodzeń ani oznak zużycia spowodowanych przez użycie 
niezgodne ze specyfikacją PHOENIX CONTACT. 

 QUINT 4 nie ma żadnych funkcji sugerujących nieautoryzowaną interwencję ze strony 
KLIENTA lub strony trzeciej. 

 Numer seryjny nie został usunięty lub stał się nierozpoznawalny. 



 Klient powiadomi PHOENIX CONTACT  o wadzie/usterce nie później niż w terminie 30 dni od 
dnia stwierdzenia wady/usterki, stosując formularz reklamacyjny dostępny na stronie, do 
której link znajduje się poniżej: 

https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/web
/main/service_and_support/application_pages/Complaint_Form/Complaint_Form 

 Zawiadomienie powinno zawierać szczegółowy opis zaistniałej wady/usterki. 

3.2. Zanim KLIENT rozpocznie proces reklamacyjny powinien skontaktować się z lokalnym działem 
obsługi klienta oraz działem wsparcia technicznego PHOENIX CONTACT w celu 
przeprowadzenie analizy błędu przez telefon. 

3.3. Roszczenia z tytułu gwarancji można dochodzić wyłącznie poprzez przekazanie lub odesłanie 
QUINT 4 do działu obsługi klienta PHOENIX CONTACT. 

3.4. Warunkiem uznania roszczenia gwarancyjnego jest przedstawienie oryginału faktury z datą, na 
wspólny zakup QUINT 4 i PLUGTRAB SEC. 

3.5. Gwarancja przez okres pięciu lat obowiązuje od daty wystawienia faktury, pod warunkiem, że 
zasilacz Quint 4 jest chroniony w momencie instalacji, a następnie przez cały czas pracy, przez 
urządzenie ochrony przeciwprzepięciowej PLUGTRAB SEC. 

3.7. Pięcioletnia gwarancja traci ważność w następujących okolicznościach: 

 nieprzestrzeganie warunków niniejszej gwarancji; nadużycie; niewłaściwe operacje; 
niewłaściwa instalacja; niewłaściwa konserwacja; zmiana lub modyfikacja produktu; 

 uszkodzenie produktu w wyniku wypadku, zniszczenia mechanicznego; podłączenia 
niewłaściwego zasilania; podłączenia niezgodnie z instrukcją; lub nietypowa degradacja 
produktu lub jego części z powodu niewłaściwego środowiska instalacji. 

 przewody od strony 24 V DC wychodzą poza kubaturę budynku 
 pomiędzy chroniony zasilacz a ogranicznik przepięć podłączone są inne elementy/urządzenia 

4. Ponoszone koszty 

4.1. PHOENIX CONTACT ponosi wyłącznie koszty naprawy lub wymiany na nowy produkt. Wszelkie 
dodatkowe koszty, w szczególności koszty instalacji i demontażu, są wykluczone. 

4.2. Koszty transportu wadliwego QUINTA 4 do PHOENIX CONTACT ponosi KLIENT. Koszty 
transportu, nowego lub naprawionego QUINTA 4, w przypadku uznania reklamacji, do KLIENTA 
ponosi PHOENIX CONTACT. Koszty transportu w przypadku nie uznanej reklamacji ponosi 
KLIENT. 

4.3. Jeśli reklamacja zostanie zgłoszona przez KLIENTA i podczas kontroli QUINT 4 przez PHOENIX 
CONTACT okaże się, że nie wystąpiła usterka lub, że roszczenie gwarancyjne nie istnieje z 
jednego z powodów wymienionych w niniejszych warunkach gwarancji, PHOENIX CONTACT ma 
prawo wystawić fakturę za koszty transportu. 

5. Sposób montażu by wydłużona gwarancja obowiązywała: 



5.1. Zarówno zasilacz jak i ogranicznik przepięć należy zamontować zgodnie z instrukcją znajdującą 
się w formie papierowej przy każdym z nich lub możliwej do poprania ze strony 
phoenixcontact.pl. 

5.2. Pomiędzy ogranicznik przepięć i zasilacz nie można podłączać żadnych innych produktów. 

5.3. Ogranicznik przepięć należy zamontować bezpośrednio przy chronionym zasilaczu.  

6. Inne postanowienia 

6.1. PHOENIX CONTACT zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia gwarancji zgodnie z niniejszymi 
warunkami gwarancji w dowolnym czasie.  

7. Lista zasilaczy oraz ograniczników przepięć objętych programem: 

7.1. Zasilacze 
Zasilacze objęte wydłużoną gwarancją to zasilacze z serii QUINT4 wersje jednofazowe w 
metalowej obudowie: 

 QUINT4-PS/1AC/24DC/5 
 QUINT4-PS/1AC/24DC/10 
 QUINT4-PS/1AC/24DC/20 
 QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ 
 QUINT4-PS/1AC/48DC/5 
 QUINT4-PS/1AC/48DC/10 
 QUINT4-PS/1AC/12DC/15 
 modele samodzielnie konfigurowane przed zamówieniem samodzielnie które należą do 

opisane rodziny: 
https://www.phoenixcontact.com/online/portal/pl?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/plpl/
web/main/products/product_configurator/application_pages/individual_power_supplis
for_superior_system_availability_p-22-03 
01/individual_power_supplies_for_superior_system_availability_p-22-03-01 

7.2 Ograniczniki przepięć mogące chronić zasilacze w ramach wydłużonej gwarancji: 

 

 

Numer katalogowy Symbol Podłączenie 

2907928 

PLT-SEC-T3-230-FM-PT 
Terminale Push-in 

2907919 

PLT-SEC-T3-230-FM-UT 
Terminale śrubowe 


