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1. Instrukcja użytkownika 

1.1. Instalacja gazowa LPG/CNG 4SAVE  

Instalacja gazowa 4SAVE to zaawansowany technologicznie system do konwersji silnika 

benzynowego na zasilanie LPG/CNG. System działa analogicznie jak oryginalny układ 
sterowania pracą silnika, bardzo precyzyjnie wtryskuje gaz LPG/CNG do silnika, dzięki czemu 
jest w stanie spełnić rygorystyczne normy emisji spalin. Z prawidłowo zainstalowanym i 
skonfigurowanym systemem 4SAVE użytkowanie i osiągi pojazdu na LPG/CNG nie powinny 

znacząco różnić się od tych, które są na benzynie. 

1.2. Opis elementów składowych systemu 

Każda instalacja gazowa LPG/CNG składa się z następujących elementów: 

 Sterownik LPG/CNG – Montowany w komorze silnika komputer sterujący pracą 
instalacji gazowej. Odczytuje on sygnały sterujące pracą silnika z oryginalnego 
sterownika samochodu i na ich podstawie steruje wtryskiwaczami gazowymi oraz 

pozostałymi elementami wykonawczymi instalacji gazowej. 

 Przełącznik paliwa – Montowany w przedziale pasażerskim przełącznik rodzaju 
paliwa.  

 Wtryskiwacze gazowe – Wtryskiwacze montowane w kolektorze dolotowym silnika 

dostarczające paliwo alternatywne LPG lub CNG do silnika.  
 Reduktor gazu – Urządzenie mechaniczne montowane w komorze silnika 

zmniejszające ciśnienie gazu z wysokiego (takiego jak jest w zbiorniku) na niskie 

ciśnienie o wartości około 1[bar].  
 Czujnik ciśnienia gazu – Czujnik montowany w komorze silnika, mierzący ciśnienie 

gazu, temperaturę gazu oraz ciśnienia powietrza w kolektorze dolotowym silnika. 
 Elektrozawór – Zawór sterowany elektrycznie montowany w komorze silnika, 

odcinający dopływ gazu do reduktora w przypadku wyłączenia silnika lub pracy na 
paliwie oryginalnym (benzynie). 

 Filtr fazy lotnej gazu – filtr montowany w komorze silnika, zapobiegający 
przedostawaniu się zanieczyszczeń do wtryskiwaczy gazowych. 

 Zbiornik gazu – zbiornik do przechowywania paliwa alternatywnego, montowany 

najczęściej w bagażniku. Zbiornik wyposażony jest dodatkowo w ręczny zawór 
odcinający oraz zawór sterowany elektrycznie odcinający wypływ gazu ze zbiornika w 

przypadku wyłączenia silnika lub pracy na paliwie oryginalnym (benzynie).  
 Wlew gazu - element instalacji gazowej umożliwiający zatankowanie gazu do 

zbiornika pojazdu na stacji autogazu. W zależności od kraju mogą występować różne 

typy wlewu gazu, dlatego podróżując po innych krajach może być konieczne 
zastosowanie dodatkowego adaptera w celu zatankowania gazu. 
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1.3. Obsługa systemu 4SAVE. 

1.3.1. Charakterystyka pracy 

Pojazd z zamontowaną instalacją LPG/CNG może być użytkowany analogicznie jak 

przy pracy na benzynie. Należy jedynie pamiętać, że paliwem głównym jest wciąż benzyna, 

dlatego powinna ona zawsze znajdować się w zbiorniku.  

1.3.2. Pierwsze uruchomienie instalacji gazowej 

Po zamontowaniu i skalibrowaniu instalacji gazowej LPG/CNG w pojeździe przez 
profesjonalny zakład zajmujący się montażem instalacji gazowych LPG/CNG jest ona gotowa 
do użytku. Użytkownik powinien pamiętać o wykonywaniu okresowych przeglądów instalacji 
w profesjonalnym zakładzie zajmującym się montażem instalacji gazowych LPG/CNG. 

1.3.3. Panel sterujący (przełącznik benzyna/gaz) 

1.3.3.1 Opis panelu sterującego 

Panel sterujący wyposażony jest w wskaźnik poziomu gazu w zbiorniku (A), diodę 
sygnalizującą stan pracy (B), diodę sygnalizującą usterkę systemu (C), przycisk do zmiany 
stanu pracy (D).  

 

 

 

 

 

(A) Wskaźnik poziomu gazu  
 4 zielone diody LED zapalone – zbiornik pełny 

 3 zielone diody LED zapalone – ¾ zbiornika 

 2 zielone diody LED zapalone – ½ zbiornika 

 1 zielona dioda LED zapalona – ¼ zbiornika 

 czerwona dioda LED zapalona – zbiornik pusty 

W przypadku gdy VLS (wirtualny wskaźnik poziomu gazu) jest włączony i sterownik 
obliczy, że aktualny poziom gazu jest równy 0[%] to czerwona dioda zacznie migać. 

(B) Dioda sygnalizująca stan pracy 

 Zgaszona – praca na benzynie 

 Miga – oczekiwanie na przełączenie na benzynę 

 Miga szybko – praca na benzynie (brak gazu lub usterka) 

 Zapalona – praca na gazie 

(C) Dioda sygnalizująca usterkę systemu 

 Zgaszona – system działa normalnie 

B 

A D 

C 
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 Zapalona – usterka systemu 

 Miga – wymagany przegląd systemu lub praca w trybie awaryjnym 

(D) Przycisk do zmiany stanu pracy 

 Po naciśnięciu przycisku nastąpi zmiana paliwa. 

1.3.3.2 Sygnały dźwiękowe 

Panel sterujący sygnalizuje następujące zdarzenia za pomocą sygnałów dźwiękowych: 

 Naciśnięcie przycisku 

 Wyczerpanie gazu w zbiorniku 

 Konieczność wykonania przeglądu 

 Wykrycie usterki instalacji gazowej. 

 Praca w trybie awaryjnym (patrz. 1.3.3.3) 

1.3.3.3 Ustawienie aktualnego poziomu gazu w zbiorniku 

Przy pomocy panelu sterującego (przełącznika) użytkownik ma możliwość ustawienia 
poziomu gazu w zbiorniku. Funkcja ta posiada podwójną funkcjonalność: 

 W przypadku gdy VLS jest wyłączony (zapytać warsztatu montującego) 
użytkownik ma możliwość skorygowania aktualnego poziomu gazu, jeżeli 
wyświetlany poziom gazu jest nieprawidłowy. 

 W przypadku gdy VLS jest włączony (zapytać warsztatu montującego) 
użytkownik ma możliwość ustawienia ilości zatankowanego gazu. 

W celu ustawienia poziomu gazu należy: 

 Przełączyć silnik na gaz 

 Przytrzymać przycisk przez min. 3 sekundy (aż do usłyszenia sygnału 
dźwiękowego). Diody LED wyświetlające aktualny poziom gazu zaczną migać 

 Naciskając przycisk użytkownik ma możliwość ustawienia prawidłowego poziomu 
gazu. 

 Aby zakończyć działanie funkcji należy przytrzymać przycisk przez min. 3 sekundy 
(aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego) lub przez 15 sekund nie naciskać 
przycisku na przełączniku. 

1.3.3.4 Awaryjne uruchomienie systemu na gazie 

W przypadku usterki benzynowego układu zasilania silnika istnieje możliwość awaryjnego 
uruchomienia silnika bezpośrednio na gazie.  W celu awaryjnego uruchomienia silnika na 
gazie należy: 

 Włączyć zapłon  
 Przytrzymać przycisk przez min. 3 sekundy (aż do usłyszenia sygnału 

dźwiękowego) 
 Uruchomić silnik 
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Podczas pracy w trybie awaryjnym miga dioda (D) oraz co minutę generowany jest sygnał 
dźwiękowy w celu informacji o stanie awaryjnym. 

 Należy uruchamiać silnik w trybie awaryjnym tylko i wyłącznie w przypadku 

wystąpienia usterki benzynowego układu zasilania. Podczas pracy w tym trybie niektóre 
elementy instalacji gazowej takie jak: reduktor, wtryskiwacze są narażone na uszkodzenie. 

Dlatego w celu ochrony tych elementów oraz silnika pojazdu należy używać bardzo małych 
obciążeń silnika dopóki silnik pojazdu nie uzyska normalnej temperatury pracy. 

1.3.4. Wskaźnik poziomu LPG/CNG 

Ilość paliwa LPG/CNG znajdującego się w zbiorniku wyświetlana jest przy pomocy 
diod LED na panelu sterującym (patrz. 1.3.3.1), który znajduje się w kabinie pasażerskiej, w 
miejscu łatwo dostępnym zdefiniowanym przez użytkownika. Zapalenie się czerwonej diody 
LED na wskaźniku poziomu gazu informuje, że zbiornik gazu jest pusty (pozostała mała ilość 
gazu w zbiorniku). Wskaźnik poziomu gazu nie jest precyzyjnym urządzeniem i wyświetlane 
wartości należy traktować jako poglądowe. 

1.3.5. Brak gazu w zbiorniku 

Sterownik gazowy podczas pracy na gazie cały czas kontroluje czy ciśnienie gazu jest 
prawidłowe. W przypadku, gdy skończy się gaz w zbiorniku, sterownik wykryje, że ciśnienie 
gazu jest poniżej minimalnego i przełączy się automatycznie na benzynę, dioda LED (F) 

informująca o stanie pracy zacznie szybko migać i zostanie wygenerowany sygnał 
dźwiękowy. Po zatankowaniu gazu system automatycznie przełączy się na gaz. 

1.3.6. Tankowanie gazu 

Aby zatankować gaz do zbiornika należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: 

1. Ustawić pojazd na poziomej nawierzchni. 
2. Wyłączyć silnik! 
3. Odkręcić/zdjąć pokrywkę z wlewu gazu. 
4. Podłączyć pistolet do tankowania. 
5. Zatankować gaz. 

a. Dla LPG maksymalnie do 80[%] pojemności wodnej zbiornika, dalsze 

tankowanie powinno uruchomić zawór odcinający w zbiorniku wydając 
charakterystyczny dźwięk. 

b. Dla CNG należy postępować zgodnie z obowiązującymi w danym kraju 
przepisami dotyczącymi tankowania CNG. 

6. Odłączyć pistolet do tankowania. 
7. Zakręcić/nałożyć pokrywkę wlewu gazu. 

Uwaga!  

Podczas tankowania gazu należy zachować szczególną ostrożność analogicznie jak przy 
tankowaniu benzyny.  
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1.3.6.1 Jakość gazu 

Aby system pracował prawidłowo gaz, który tankujemy do zbiornika, powinien 
spełniać przynajmniej normę DIN EN 589.  W przypadku, gdy jakość tankowanego gazu nie 
spełnia wymienionej normy gwarancja na system przestaje obowiązywać. 

1.3.6.2 Zużycie gazu 

1.3.6.2.1 Zużycie LPG 

LPG posiada mniejszą wartość opałową liczoną na 1 litr paliwa w porównaniu do 
benzyny, dlatego zużycie LPG jest o 15 – 25[%] (w zależności o stosunku propanu do butanu 
w LPG) wyższe w stosunku do zużycia benzyny.  

1.3.6.2.2 Zużycie CNG 

CNG jest sprężonym (do ciśnienia 200 – 250[bar]) gazem ziemnym, najczęściej 
rozliczany jest w normalnych [m3] (ciśnienie ≈1[bar]). Wartość opałowa 1[m3] CNG jest w 

przybliżeniu równa jednemu litrowi benzyny. W związku z tym zużycie CNG liczone w [m3] 

powinno być zbliżone do zużycia benzyny liczonego w litrach. 

1.3.7. Osiągi w normalnych warunkach 

Osiągi pojazdu z zamontowaną instalacją gazową 4SAVE LPG/CNG nie powinny w 

znaczący sposób różnić się od tych, które są na benzynie. 

1.3.8. Warunki otoczenia 

Samochód wyposażony w instalację gazową 4SAVE LPG/CNG może być używany w 
analogicznych warunkach otoczenia jak przy pracy na benzynie. Przy pracy na LPG w bardzo 

niskich temperaturach zewnętrznych poniżej -20[°C] praca na gazie może być niemożliwa w 
związku ze zbyt niskim ciśnieniem gazu w zbiorniku wynikającym z temperatury otoczenia i 
zatankowanej mieszanki propan-butan.  

1.3.9. Ekstremalne temperatury 

Ekstremalne temperatury mogą wpływać na działanie systemu, w przypadku bardzo 
niskich temperatur przełączenie z benzyny na gaz może potrwać dłużej. W skrajnych 
sytuacjach, gdy system wykryje, że warunki zewnętrzne nie pozwalają na pracę na gazie, to 
automatycznie przełączy się na benzynę. 

1.3.10. Obsługa ręcznych zaworów odcinających 

Ręczne zawory odcinające to element instalacji gazowej znajdujący się przy zbiorniku 
gazu służący do odcięcia wypływu gazu ze zbiornika. W przypadku stwierdzenia wycieku gazu 
lub innego zagrożenia należy: 

 Zlokalizować zawór ręczny przy zbiorniku gazu, dla LPG może być konieczne 
odkręcenie osłony gazoszczelnej zbiornika gazowego. 

 Zakręcić ręczny zawór odcinający wypływ gazu ze zbiornika (kręcić w kierunku 
pozycji „C”, w przypadku braku oznaczenia zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara). 
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1.3.11. Diagnostyka sterownika benzynowego 

W przypadku konieczności dokonania diagnostyki sterownika benzynowego w 
pojeździe wyposażonym w instalację 4SAVE LPG/CNG z obsługą OBD konieczne jest 
wyłączenie tej obsługi na czas podłączenia zewnętrznego testera diagnostycznego. W tym 
celu należy: 

 Podczas pracy silnika na gazie przełączyć samochód na benzynę. 
 Zgasić silnik 

 Włączyć zapłon 

 Podłączyć zewnętrzny tester diagnostyczny 

1.4. Praca silnika na LPG/CNG 

1.4.1. Uruchomienie silnika 

Silnik z zamontowaną instalacją LPG/CNG uruchamia się zawsze na benzynie 
(wyjątkiem jest awaryjne uruchomienie silnika na gazie patrz. 1.3.3.3). Po osiągnięciu 
ustawionej temperatury silnika, system automatycznie przełącza się na gaz. Do prawidłowej 
pracy systemu niezbędna jest niewielka ilość benzyny potrzebna do rozruchu silnika i pracy 

do momentu przełączenia na gaz. 

1.4.2. Przełączanie z benzyny na gaz i odwrotnie 

Podczas pracy silnika w każdej chwili możesz zmienić paliwo, jakim zasilany jest silnik 
poprzez naciśnięcie przycisku na panelu sterującym. Rodzaj paliwa, na jakim aktualnie 

pracuje silnik sygnalizowany jest odpowiednią diodą LED na panelu sterującym (patrz. 
1.3.3.1) 

1.4.3. Silnik nie chce pracować na gazie 

1.4.3.1 Podstawowe czynności 
W przypadku, gdy silnik nie chce pracować na gazie, a system nie zgłasza usterki należy 
sprawdzić następujące rzeczy: 

 Czy w zbiorniku znajduje się wystarczająca ilość gazu? 

 Czy w zbiorniku paliwa jest wystarczająca ilość benzyny? 

 Czy nie jest uszkodzony któryś z bezpieczników instalacji gazowej? (zlokalizowanych 

w komorze silnika, w okolicy akumulatora. Zabezpieczają one układ elektroniczny 
przed przeciążeniem). 

Nie wolno montować bezpiecznika na większy prąd niż ten, który uległ uszkodzeniu! 

W przypadku, gdy po sprawdzeniu wyżej wymienionych rzeczy nie jesteśmy w stanie 

samodzielnie usunąć problemu należy skontaktować się z profesjonalnym zakładem 

zajmującym się montażem instalacji gazowych LPG/CNG w celu usunięcia problemu.  
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1.4.3.2 Błąd systemu 

W sytuacji, gdy system wykryje uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie elementów 
wykonawczych lub czujników zgłasza usterkę sygnalizując to diodą LED (dioda sygnalizująca 
usterkę systemu) na panelu sterującym oraz sygnałem dźwiękowym. System w przypadku 
wykrycia usterki może zgłosić dwa rodzaje błędów: 

 Błąd niekrytyczny – dalsza jazda na gazie jest możliwa (dioda sygnalizująca 
stan pracy zapalona – praca na gazie, dioda sygnalizująca usterkę systemu 
zapalona) bez ryzyka uszkodzenia silnika, jednak konieczna będzie wizyta w 

profesjonalnym zakładzie zajmującym się montażem instalacji gazowych 

LPG/CNG. 

 Błąd krytyczny – dalsza jazda na gazie jest niemożliwa (system automatycznie 

przełączył się na benzynę, dioda sygnalizująca stan pracy miga szybko – błąd 
krytyczny, dioda sygnalizująca usterkę systemu zapalona), w celu usunięcia 
usterki należy skontaktować się z profesjonalnym zakładem zajmującym się 
montażem instalacji gazowych LPG/CNG. 

1.5. Bezpieczeństwo 

1.5.1. Sugestie 

W celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu należy stosować się do 
poniższych sugestii: 

 Pamiętaj, aby zbiornik benzyny zawsze wypełniony był w minimum ¼ 
swojej pojemności. Niski poziom benzyny w zbiorniku może prowadzić 
do uszkodzenia pompy paliwa i układu wtryskowego silnika. 

 Tankuj samochód na sprawdzonych stacjach, które oferują gaz 
spełniający przynajmniej normę DIN EN 589, dzięki czemu unikniesz 
usterek systemu wywołanych złą jakością gazu. 

 Zrób koniecznie pierwszy przegląd do jednego miesiąca lub do 1000 
km od montażu instalacji gazowej. Dzięki temu będziesz miał pewność, 
że sterownik oraz wszystkie elementy instalacji gazowej jako całość 
pracują prawidłowo. 

 Systematycznie wykonuj przeglądy okresowe instalacji gazowej oraz 
pojazdu zgodnie z zaleceniami producenta, dzięki czemu unikniesz 
poważniejszych usterek pojazdu. 

  Pamiętaj, aby wszelkie naprawy, przeglądy oraz ustawienia dokonywał 
wyłącznie warsztat posiadający uprawnienia, nigdy nie rób tego sam. 

 Jedź zawsze bezpiecznie i zgodnie z przepisami ruchu drogowego. 

1.5.2. Uwagi 

W przypadku nie stosowania się do powyższych zapisów (patrz. 1.5.1) może dojść do 
usterki pojazdu lub elementów instalacji gazowej, które nie będą podlegały naprawie w 
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ramach gwarancji. W niektórych przypadkach usterka pojazdu może prowadzić do jego 
unieruchomienia.  

1.5.3. Ostrzeżenia 

1.5.3.1 Ingerencja w system 

Użytkownik w żadnym przypadku nie powinien w żaden sposób ingerować w 
zamontowaną w pojeździe instalację gazową. Samodzielne modyfikacje, naprawa, przeglądy 
okresowe instalacji gazowej grożą zniszczeniem mienia, utratą zdrowia, a w skrajnych 

przypadkach życia i są surowo zabronione.  

1.5.3.2 Garażowanie pojazdu z instalacją LPG/CNG 

Garaż dla pojazdów wyposażonych w instalację gazową powinien być wyposażony w 
odpowiednią wentylację. Gaz LPG jest cięższy od powietrza i może gromadzić się w dolnej 
części pomieszczenia (np. w kanale). Gaz CNG jest lżejszy od powietrza i może gromadzić się 
w górnej części pomieszczenia. Ulatniający się gaz z instalacji gazowej LPG/CNG może wraz z 
powietrzem stworzyć mieszaninę wybuchową, co może grozić jego zapaleniem się lub 
eksplozją. 

1.5.3.3 Wycieki gazu 

W przypadku stwierdzenia wycieku gazu (wyczucia zapachu gazu LPG/CNG) należy 
natychmiast przełączyć silnik na benzynę, zakręcić ręczny zawór odcinający na zbiorniku gazu 

(patrz. 1.3.10) i skontaktować się z profesjonalnym zakładem zajmującym się montażem 
instalacji gazowych LPG/CNG. 

1.5.3.4 Pożar samochodu 

W sytuacji pożaru samochodu należy natychmiast opuścić pojazd i się od niego 
oddalić na bezpieczną odległość oraz wezwać niezbędne służby. Zbiornik gazu wyposażony 
jest w zawór bezpieczeństwa, który w sytuacji wzrostu ciśnienia (spowodowanego wysoką 
temperaturą) wypuści nadmiar gazu, dzięki czemu ochroni zbiornik przed eksplozją.  

1.5.3.5 Naprawa samochodu w kabinie lakierniczej 

W przypadku konieczności umieszczenia samochodu w kabinie lakierniczej należy 
zdemontować zbiornik LPG/CNG. Wysoka temperatura podczas suszenia może spowodować 
wzrost ciśnienia gazu w zbiorniku i włączenie się zaworu bezpieczeństwa.  

1.5.3.6 Demontaż instalacji gazowej 
W przypadku konieczności demontażu pojazdu wyposażonego w instalację gazową 

LPG/CNG należy zwrócić szczególną uwagę podczas demontażu zbiornika oraz pozostałych 
elementów, w których znajduje się gaz pod ciśnieniem. Przed sprasowaniem pojazdu 
zbiornik LPG/CNG musi być bezwzględnie usunięty! 

1.6. Przeglądy okresowe 

Zamontowana w samochodzie instalacja gazowa LPG/CNG wymaga okresowych 

przeglądów, niewykonywanie ich zgodnie z zaleceniami producenta/warsztatu montującego 
może prowadzić do uszkodzenia instalacji gazowej i w skrajnych przypadkach do uszkodzenia 
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samochodu. W takich sytuacjach gwarancja na zamontowaną instalację gazową nie 
obowiązuje. Wszystkie przeglądy okresowe instalacji gazowej powinny być wykonywane 

zgodnie z dostarczoną książką gwarancyjną, wykonanie przeglądu powinno być 
potwierdzone wpisem w książce gwarancyjnej.  

W przypadku braku książki gwarancyjnej przeglądy należy wykonywać, co 10000 [km] 

(±500 [km]) lub co 12 miesięcy (± 1 miesiąc). Podczas przeglądu instalacji gazowej należy 
wykonać następujące czynności: 

 Wymiana filtrów gazu 

 Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej 

 Komputerowa diagnostyka instalacji gazowej 

Na prawidłowe działanie instalacji gazowej bardzo duży wpływ ma również 
prawidłowa praca podstawowych elementów silnika, które powinny być poddawane 
regularnym przeglądom zgodnie z zaleceniami producenta. Szczególną uwagę należy zwrócić 
na układ zapłonowy silnika, a następujące jego elementy powinny być kontrolowane nawet 
częściej niż zaleca producent: 

 Świece zapłonowe 

 Przewody zapłonowe 

 Cewki zapłonowe 

1.6.1. Sygnalizacja konieczności wykonania przeglądu 

W przypadku, gdy serwis montujący instalację gazową w samochodzie zaznaczył taką 
opcję w oprogramowaniu sterownik będzie informował użytkownika o konieczności 
wykonania przeglądu okresowego. W momencie, gdy przyjdzie czas przeglądu instalacji 
gazowej, po włączeniu stacyjki dioda LED sygnalizująca usterkę w panelu sterującym zaczyna 
migać i generowany jest sygnał dźwiękowy przypominający o konieczności wykonania 
przeglądu. 
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1.7. Gwarancja – ograniczenia wyłączenia 

Warunki gwarancji 

1. Prawidłowo wypełniona książka gwarancyjna wraz z wyciągiem ze świadectwa 
homologacji sposobu montażu lub inny dokument potwierdzający elementy 
składowe instalacji stanowią podstawę do udzielenia gwarancji na instalację gazową. 

2. Warsztat montujący udziela dla klienta gwarancji na instalację gazową i świadczy 
bezpłatnie wszystkie usługi związane z gwarancją 

3. Na podzespoły marki 4SAVE udzielana jest gwarancja na okres 24 miesiące od daty 
sprzedaży. Na pozostałe elementy instalacji udzielana jest gwarancja wg specyfikacji 
ich producenta. 

4. Za usterki spowodowane nieprawidłowym działaniem instalacji gazowej odpowiada 

warsztat montujący. W przypadku wykrycia nieprawidłowego działania instalacji 
gazowej klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu do warsztatu 
montującego w innym przypadku odpowiedzialność warsztatu zostaje wyłączona.  

5. Gwarant nie refunduje kosztów dojazdu lub dostarczenia pojazdu do warsztatu w 
przypadku konieczności kontroli, przeglądu lub naprawy instalacji gazowej. 

6. W celu zachowania uprawnień z tytułu gwarancji nabywca zobowiązany jest do 
wykonania pierwszego bezpłatnego przeglądu po przejechaniu 1000 [km] ±100 [km] 
od montażu instalacji gazowej. Następnie zobowiązany jest do wykonywania płatnych 
przeglądów, co 10000 [km] (±500 [km]) lub co 12 miesięcy (± 1 miesiąc). 

7. Gwarancji nie obejmuje elementów ulegających normalnemu zużyciu 
eksploatacyjnemu, skutków tym wywołanych oraz wymiany tych elementów.  
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zanieczyszczonym gazem 
LPG/CNG. Ingerencja osób trzecich (naprawy/zmiany) instalacji gazowej 
automatycznie unieważnia odpowiedzialność gwarancyjną. 

8. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego 
wynikających z niezgodności towaru z umową. 

 

 


