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36 miesięcy
lub 10 mln pełnych cykli pracy

gwarantowane
Warunek: obrót od 500 000 PLN/rok
Certyfikacja i szkolenie przez naszych 
doradców klienta ds. sprzedaży na 
miejscu u klienta oraz nasz dział 
zarządzania produktem

24 miesiące
lub 7,5 mln pełnych cykli pracy

gwarantowane
Warunek: obrót od 50 000 PLN/rok  
Certyfikacja i szkolenie przez 
doradcę ds. sprzedaży na miejscu 
u klienta

klub gwarancyjny

18 miesięcy
lub 5 mln pełnych cykli pracy

gwarantowane
Warunek: obrót od 1 PLN/rok 
Certyfikacja przez doradcę ds. 
sprzedaży na miejscu u klienta

klub gwarancyjny klub gwarancyjny

klub gwarancyjny
... bezpieczne prowadzenie energii

certyfikaty igus® 
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Mamy odwagę udzielać gwarancji, ponieważ ...

Klub gwarancyjny chainflex®...

... przeprowadzamy ponad 2 miliardy cykli testowych i 1,4 miliarda pomiarów elektrycznych rocznie.

Nasi klienci muszą często udzielać swoim klientom koń- 
cowym gwarancji na urządzenia. Czynią tak w celu pod-
kreślenia pewności i niezawodności swoich urządzeń.

Żądanie gwarancji jest absolutnie zrozumiałą rzeczą z 
perspektywy klienta końcowego, natomiast dla produ-
centa maszyny oznacza to ryzyko, które musi on ocenić.
Obecnie dzięki takiej gwarancji zapewniamy naszym 
klientom końcowym, czyli producentom systemów, 
pewność planowania. Nasza gwarancja nie ma żadnego
związku z dobrze znanym pojęciem gwarancji. W Niem-
czech znane jest pojęcie gwarancji cech i trwałości  
produktu. 
„W przypadku objętym gwarancją kupującemu - bez 
uszczerbku dla roszczeń ustawowych - przysługują pra-
wa z tytułu gwarancji na warunkach podanych w piśmie 
gwarancji wobec podmiotu, który takiej gwarancji udzielił 
(§ 443 I niemieckiego kodeksu cywilnego).“

Znacznej części klientów nie zależy na tym, by prze-
dłużać czas gwarancji; klienci ci chcą raczej wiążących 
zapewnień w kwestii trwałości. Doskonale to rozumiemy 
i osiągamy ten cel poprzez nasz program gwarancyjny.

Analiza danych pomiarowych: System igus® “AutΩMeS”

Zapewnienie jakości: Stałe testy partii w celu
zapewnienia odpowiedniego poziomu jakości

Test w mediach: Test wytrzymałości na czynniki chemiczne w ruchu 

Test niskich temperatur dla przewodów i e-prowadników przy -40 °C

Testy ruchów obrotowych: Wymagające aplikacje
e-prowadników o małych promieniach

Jasne i proste warunki ramowe ...

... wyjątkowy!

Zakres gwarancji
Roszczenie gwarancyjne przypisane do danego statusu 
zostaje wyznaczone przez okres liczony od daty zaku-
pu lub zrealizowaną przez maszynę ilość pełnych cykli 
pracy, w zależności od tego, który z tych warunków 
zostanie osiągnięty jako pierwszy. W przypadku objętym 
gwarancją dokonujemy bezzwłocznej wymiany przewo-
dów w postaci towarów sprzedawanych na metry.
Obrót roczny jest liczony jako roczna sprzedaż towaru, 
zawartego we wszystkich dostawach. Zaliczają się do 
niego sprzedawane na metry same przewody chainflex® 
oraz przewody chainflex®, które zostały zainstalowane w 
rozwiązaniach typu readycable® i readychain®. 
Nie uwzględnia się wartości zastosowania miedzi. Złoty 
i srebrny status wygasa w przypadku spadku poniżej 
rocznego progu obrotów, wskutek braku certyfikacji 
bądź poprzez pisemne zakończenie uczestnictwa w 
programie.
Coroczna ponowna certyfikacja odbywa się w okresie 
od dnia 01.12. do 31.01. Udział w programie jest do-
browolny i umożliwia klientowi otrzymanie gwarancji na 
przewody chainflex® z programu katalogowego. Pod 
względem czasowym nawet najkrótszy termin gwarancji 
firmy igus® przekracza minimalny ustawowy okres gwa-
rancji który jak wiadomo wynosi tylko 12 miesięcy. 
Warunkiem uzyskania gwarancji jest praca przewodu w 
takich warunkach zastosowania, jakie zostały wyszcze-
gólnione w specyfikacji podanej w katalogu danej serii 
przewodów.

Realizacja w praktyce
Nasi pracownicy odwiedzają klientów po zakupie prze-
wodu chainflex®. W przypadku zainteresowania, udział
w programie jest możliwy. Nasz doradca ds. sprzedaży
może od razu wystawić klientowi pomarańczowy status
gwarancji. Klient otrzymuje wtedy natychmiast odpo-
wiednią gwarancję.Dokumentacja gwarancji zostaje 
sporządzona przez pracowników na miejscu w naszym 
systemie komputerowym. W ramach udokumentowania 
gwarancji wobec klienta, otrzymuje on od razu odpo-
wiedni dokument oraz żądaną ilość naklejek gwaran-
cyjnych do umieszczenia na swojej maszynie. W razie 
potrzeby istnieje możliwość zamówienia większej ilości 
naklejek.
Każdego roku na dzień 31.12 ustalany jest obrót zre-
alizowany przez wszystkich uczestników programu. W 
przypadku osiągnięcia danego pułapu obrotów możliwe
jest uzyskanie wyższego statusu. W tym celu nasz pra-
cownik ponownie odwiedza klienta.
W przypadku zainteresowania uzyskaniem srebrnego 
lub złotego statusu wymagana jest certyfikacja perso-
nelu ds. montażu i konstrukcji. W procesie certyfikacji 
zostaje w sposób szczegółowy omawiany sposób 
ułożenia kabli w prowadniku. Ponadto nasi pracownicy 
przeprowadzają oględziny danej aplikacji i proponują ko-
nieczne usprawnienia.
Certyfikacja jest bezpłatna. Jest ona przeprowadzana
corocznie w ramach działań szkoleniowych.

Największe w branży laboratorium testowe: powierzchnia 1750 m² ... zawsze ponad 700 aktualnie testowanych przewodów
... 2 miliardy cykli testowych rocznie

Niezawodność, którą można zaplanować
Oświadczenia o trwałości są dokładnie tym, o co nieu- 
stannie pytają nas klienci. W związku z tym przez ponad  
25 lat przeprowadzaliśmy w naszym największym, pod  
względem wielkości laboratorium testowym w tej branży, 
ponad 300.000 testów, co pozwala nam składać 
naszym klientom rzetelne zapewnienia. Obecnie, 
dzięki szeregom przeprowadzonych przez nas testów, 
jesteśmy w stanie podać dokładne i jasne informacje, 
umożliwiające każdemu użytkownikowi naszych prze-
wodów lepsze planowanie w zakresie ich trwałości i 
okresu użytkowania
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Status „pomarańczowy“ Status „srebrny“ Status „złoty“
Zakres: Zakres: Zakres:

Gwarancja 18 miesięcy lub 
5 mln pełnych cykli pracy

(w ramach aktualnie obowiązujących
danych katalogowych)

Gwarancja 24 miesiące lub 
7,5 mln pełnych cykli pracy

(w ramach aktualnie obowiązujących
danych katalogowych)

Gwarancja 36 miesięcy lub
10 mln pełnych cykli pracy

(w ramach aktualnie obowiązujących
danych katalogowych)

Warunek: Warunek: Warunek:

obrót od 1 PLN/rok

Certyfikacja przez doradcę ds.
sprzedaży na miejscu u klienta

obrót od 50 000 PLN/rok

Certyfikacja i szkolenie przez 
doradcę ds. sprzedaży na miejscu 
u klienta

obrót od 500 000 PLN/rok

Certyfikacja i szkolenie
przez doradcę ds. sprzedaży na
miejscu u klienta

Opcjonalnie: Opcjonalnie: Opcjonalnie:

Oznaczenie Państwa maszyny
naklejką gwarancyjną

Oznaczenie Państwa maszyny
naklejką gwarancyjną
Szeroki zakres doradztwa w celu 
dokonania ewentualnych ulepszeń 
w zakresie obsługi i montażu 
przewodów, obniżenia kosztów 
procesów oraz optymalizacji
kompletnych systemów zasilania.

Oznaczenie Państwa maszyny
naklejką gwarancyjną
Szeroki zakres doradztwa w celu
dokonania ewentualnych ulepszeń
w zakresie obsługi i montażu
przewodów, obniżenia kosztów
procesów oraz optymalizacji
kompletnych systemów zasilania.
Zaprezentowanie nowości u klientów 
w ramach mobilnych wystaw. 
Bezpłatne jednodniowe seminarium
o tematyce: technologia przewodów, 
układanie przewodów w aplikacjach 
ruchomych

Presented to company: 

Starting  a cable guarantee for 18 months or
5 million double strokes from the date of purchase is given.

If a chainflex® cable* shows a technical defect within

18 months
or 5 million double strokes

and was assembled in compliance with the catalogue data, 
igus® offers a new cable.

igus® GmbH, date and signature

* not valid for cables of chainflex® M program – 1 million double strokes.

For more details, please see our igus® chainflex® guarantee club brochure, MAT0072184.20

igus® GmbH   Spicher Str. 1a   51147 Cologne
Ph. +49-2203 9649-800  Fax -222
info@igus.de www.igus.eu

MAT0072187.20

guarantee club

EN_guarantee-club-certificates.indd   3 07.02.14   11:34

Tabele wyboru: podwójne cykle testowe – gwarantowany okres użytkowania Trzy stopnie członkostwa w klubie i związane z nimi świadczenia igus®*

Członkostwo w klubie gwarancyjnym

Na początku każdego rozdziału dot. poszczególnych serii chainflex® w pozycji “Tabela wyboru: podwójne cykle 
testowe – gwarantowany okres użytkowania” znajdą Państwo parametry techniczne tych przewodów chainflex®.
Warunkiem uzyskania gwarancji jest praca przewodów w warunkach zastosowania, które zostały wyszczególnione 
w tabelach dla danej serii przewodów.

1   Przewód chainflex®

2   Temperatura, od/do [°C]

3   v maks. samonośny/ślizgowy [m/s]

4   a maks. [m/s2]

5   Droga przesuwu [m]

6   Promień gięcia min. [Faktor x d] przy 5, 7,5 lub 10 milionach podwójnych cykli

1 2 3 4 5 6

Przykład: Tabela wyboru „Gwarantowany okres użytkowania“ w rozdziale „Przewody sterownicze“

Klient nie otrzymuje tych świadczeń automatycznie z chwilą dokonania zakupu! Musi on najpierw zgłosić swoje
członkostwo w klubie i odbyć wymaganą dla danego stopnia statusu certyfikację/szkolenie.

Presented to company: 

Starting  a cable guarantee for 24 months or
7.5 million double strokes from the date of purchase is given.

If a chainflex® cable* shows a technical defect within

24 months
or 7.5 million double strokes

and was assembled in compliance with the catalogue data, 
igus® offers a new cable.

We have inspected the application at your site and verified 
the application of all catalogue rules and advised on the cable 
placement inside the e-chain®.

igus® GmbH, date and signature

* not valid for cables of chainflex® M program – 1 million double strokes.

For more details, please see our igus® chainflex® guarantee club brochure, MAT0072184.20

igus® GmbH   Spicher Str. 1a   51147 Cologne
Ph. +49-2203 9649-800  Fax -222
info@igus.de www.igus.eu

MAT0072186.20

guarantee club

EN_guarantee-club-certificates.indd   2 07.02.14   11:34

Presented to company: 

Starting  a cable guarantee for 36 months or
10 million double strokes from the date of purchase is given.

If a chainflex® cable* shows a technical defect within

36 months
or 10 million double strokes

and was assembled in compliance with the catalogue data, 
igus® will offer a replacement cable.

We have inspected the application at your site and verify that 
the correct application of all igus® catalogue rules to the cable 
installation within the e-chain®.

igus® GmbH, date and signature

* not valid for cables of chainflex® M program – 1 million double strokes.

For more details, please see our igus® chainflex® guarantee club brochure, MAT0072184.20

igus® GmbH   Spicher Str. 1a   51147 Cologne
Ph. +49-2203 9649-800  Fax -222
info@igus.de www.igus.eu

MAT0072185.20

guarantee club

EN_guarantee-club-certificates.indd   1 07.02.14   11:34

Certyfikat gwarancji wydawany jest po uzyskaniu certyfikacji.

* nie dotyczy przewodów z programu chainflex® M

Klub gwarancyjny chainflex®...
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Klub gwarancyjny chainflex®... ... nasze szkolenia
Certyfikacja na miejscu u Państwa ... ... z indywidualną zawartością

Przyjeżdżamy do Państwa na miejsce i szkolimy Państwa pracowników.
Szkolenie jest dla Państwa bezpłatne i odbywa się z zakresu instalacji przewodów, sprawdzenia Państwa aplikacji 
w szczegółach dla dalszych optymalizacji. Naszym celem są sukcesywne usprawnienia i znalezienie optymalnych 
rozwiązań dostosowanych do Państwa wyzwań technicznych. 
W tym celu zapraszamy pracowników, będących w bezpośrednim i pośrednim kontakcie z przewodami chainflex ®.  
Mile widziane są zarówno osoby z działu zamówień, konstrukcji czy montażu, ale również z innych działów, takich 
jak kontrola jakości, czy rozruchu. 

W dniu certyfikacji, możliwe będzie uwzględnienie 
przykładów aplikacji specyficznych dla klienta. Chętnie 
połączymy certyfikację z mobilną wystawą, czy szkole-
niem z innego zakresu.
Możliwym jest również omówienie narzędzi interne-
towych aby usprawnić Państwa pracę w przyszłości. Opracowane zostały następujące zagadnienia:

 Projektowanie zgodnie z danymi z katalogu
 Identyfi kacja i rozwiązywanie problemów 

 technicznych
 Jak układać przewody chainfl ex®
 Jak wypełniać e-prowadniki z wyjaśnieniem opcji 

 podziału wewnętrznego
 Stosowanie i wybór systemu mocowania

Patrick Oestreich
pomyślnie ukończył/a nasze szkolenie 

z zakresu gwarancji chainfl ex®.

Reprezentant fi rmy igus®Miejscowość, data

certyfi kat

MAT0072483.9

PL_CF-guarantee-club_trainingscertificate.indd   1 14.05.14   08:12

Prezentacja wszelkich aspektów technicznych

W połączeniu z tematyką z innych grup produktowych (na 
zdjęciu: prezentacja readychain®- zmontowane moduły 
e-prowadnikowe) 

Instrukcja obsługi narzędzi online (np. kalkulator 
żywotności przewodów, wyszukiwarki produktów, itp.)

Certyfikaty dla Państwa 
firmy, jak i pracowników
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igus® posiada certyfikaty 16949:2009 dla e-prowadników z przewodami, kabli 
konfekcjonowanych jak i dla łożysk ślizgowych z tworzywa sztucznego.
DIN EN ISO 9001:2008 i ISO/TS 16949:2009

Zamówienia i dostawy w dni robocze
od godz. 8.00 do 20.00, w soboty od 8.00 do 12.00.

www.igus.pl   Tel. +48 22 863 57 70   Fax: +48 22 863 61 69
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Zakupy online – 24godz.!    www.igus.pl/24

®

/readychain
Prosimy pytać również o gotowe do zamontowania, konfekcjono-
wane readychains® – szybki sposób na zwiększenie zysku i przepływu 
pieniędzy. www.igus.pl/readychain

/9001.2008
/TS16949

igus® Sp. z o. o.   ul. Nakielska 3   01-106 Warszawa
Tel. +48 22 863 5770   Faks: +48 22 863 6169
info@igus.pl   www.igus.pl   www.chainflex.pl

© 2014  igus® GmbH

Z zastrzeżeniem zmian technicznych.  MAT0072184.9   Stan z 05/2014
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