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Energotytan jest częścią międzynarodowej grupy przedsiębiorstw zajmujących się techniką łączeniową, projektowaniem, wdrażaniem 
i produkcją narzędzi dla sektora energetyki zawodowej i kolejnictwa. 

Od momentu swojego powstania w Polsce w 2000 roku Energotytan stawia na stały rozwój i optymalizację produktów we współpracy 
z Klientami oraz wprowadza szereg innowacyjnych rozwiązań, które sprawiają, że codzienna praca staje się łatwiejsza. Obecnie oferta 
produktowa zawiera końcówki i tulejki kablowe, narzędzia standardowe i specjalistyczne używane w energetyce i kolejnictwie, przyrządy 
pomiarowe oraz urządzenia do obróbki i łączenia rur w instalacjach wody pitnej, grzewczych, gazowych i ogrzewania podłogowego. 

Zespół inżynierów i techników zajmuje się ciągłym rozwojem nowych technologii, aby spełnić oczekiwania Klientów. Najnowsze 
oprogramowanie i własny wydział budowy prototypów zapewnia najwyższą wydajność i nieograniczone możliwości konstrukcyjne. 
Dzięki nowoczesnym maszynom CNC i EDM do cięcia i frezowania elementów jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość swoim 
wyrobom. Materiały i procesy podlegają ciągłej kontroli pod względem zgodności z przyjętymi standardami jakościowymi, a produkcja 
zawsze podąża za najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Przeszkolony zespół specjalistów wspomagany systemem 
projektowania 3D pozwala nie tylko spełniać aktualne wymagania Klientów, ale również być zawsze krok przed nimi.
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Drążki izolacyjne

Drążki izolacyjne FTU z włókna szklanego
 » konstrukcja wykonana z rury posiadającej wysokie właściwości mechaniczne i dielektryczne
 » zgodność z IEC 61235 - dla pustych drążków serii fTU
 » wykonanie jedno i wielosekcyjne
 » wymienne głowice uniwersalne
 » wykonane z włókna szklanego 

Teleskopowe drążki izolacyjne FTL z włókna szklanego
 » konstrukcja wykonana z rury posiadającej wysokie właściwości mechaniczne i dielektryczne
 » zgodność z IEC 61235 - dla pustych drążków serii fTL
 » wykonanie teleskopowe
 » wymienne głowice uniwersalne
 » wykonane z włókna szklanego 

Drążki izolacyjne
 » Napięcia pracy: 1-400 kV
 » Zastosowanie wnętrzowe i napowietrzne
 » Wykonane z włókna szklanego i poliestru
 » Konstrukcje stałe i teleskopowe
 » Wymienne głowice i końcówki

Model Długość całkowita 
(LT)

Długość uchwytu 
(LM)

Długość robocza

(LI)
Ilość elementów 

składowych
Max. napięcie 

pracy Cena PLN/szt.

FTL-1500 1,5 m 0,5 m 0,9 m 1 ≤ 30 kV tel.

FTL-2000 2 m 0,7 m 1,2 m 1 ≤ 66 kV tel.

FTL-3000  3 m 0,8 m 2,1 m 2 ≤ 150 kV tel.

FTL-4000 4 m 1,1 m 2,7 m 2 ≤ 220 kV tel.

FTL-6000 6 m 1,3 m 4,2 m 3 ≤ 420 kV tel.

FTL-8000 8 m 1,5 m 5,4 m 4 ≤ 480 kV tel.

Drążki izolacyjne wypełnione pianką FTP z włókna szklanego
 » konstrukcja wykonana z rury posiadającej wysokie właściwości mechaniczne i dielektryczne
 » zgodność z IEC 61235 - dla drążków wypełniowych pianką serii fTP
 » wykonanie jedno i wielosekcyjne
 » wymienne głowice uniwersalne
 » wykonane z włókna szklanego 

Model Długość całkowita 
(LT)

Długość uchwytu 
(LM)

Długość robocza

(LI)
Ilość elementów 

składowych
Max. napięcie 

pracy Cena PLN/szt.

FTP-1500 1,5 m 0,5 m 0,9 m 1 ≤ 30 kV tel.

FTP-2000 2 m 0,7 m 1,2 m 1 ≤ 66 kV tel.

FTP-3000  3 m 0,8 m 2,1 m 2 ≤ 150 kV tel.

FTP-4000 4 m 1,1 m 2,7 m 2 ≤ 220 kV tel.

FTP-6000 6 m 1,3 m 4,2 m 3 ≤ 420 kV tel.

FTP-8000 8 m 1,5 m 5,4 m 4 ≤ 480 kV tel.

Model Długość całkowita 
(LT)

Długość uchwytu 
(LM)

Długość robocza

(LI)
Ilość elementów 

składowych
Max. napięcie 

pracy Cena PLN/szt.

FTU-1500 1,5 m 0,5 m 0,9 m 1 ≤ 30 kV tel.

FTU-2000 2 m 0,7 m 1,2 m 1 ≤ 66 kV tel.

FTU-3000  3 m 0,8 m 2,1 m 2 ≤ 150 kV tel.

FTU-4000 4 m 1,1 m 2,7 m 2 ≤ 220 kV tel.

FTU-6000 6 m 1,3 m 4,2 m 3 ≤ 420 kV tel.

FTU-8000 8 m 1,5 m 5,4 m 4 ≤ 480 kV tel.
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Drążki izolacyjne

Wymienne głowice do drążków izolacyjnych
 » do wszystkich drążków z ENERGOTYTANU
 » kompatybilność z innymi systemami
 » szybka instalacja i wymiana
 » niezawodne działanie

Model Opis
A Hak manewrowy

B Głowica liniowa

C Głowica młotkowa

D Głowica bagnetowa do szybkiego łączenia

E Głowica żeńska M10

F Gowica typu F

G Głowica z gniazdem sześciokątnym CH12

H Głowica DIN

I Głowica z gniazdem sześciokątnym CH22/25

Wymienne akcesoria do drążków
 » do wszystkich drążków z ENERGOTYTANU
 » szybka instalacja i wymiana
 » niezawodne działanie

Przewody Cu pokryte silikonem
 » zgodne z IEC 61138, IEC 60228

mm² kg/m ICC 0,5s ICC 1s
16 0,17 5,1 kA 3,6 kA

25 0,26 11,3 kA 5,6 kA

35 0,36 15,7 kA 7,9 kA

50 0,52 22,5 kA 11,2 kA

70 0,71 31,5 kA 15,7 kA

95 0,99 42,8 kA 21,4 kA

120 1,18 54 kA 27 kADrążek ratunkowy - ewakuacyjny
 » do usuwania poszkodowanego z zagrożonej strefy
 » wykonane z włókna szklanego i poliestru
 » zastosowanie wnętrzowe i napowietrzne
 » zgodność z IEC 61235-50508
 » drążek jednoczęściowy
 » głowica nierdzewna

Model Napięcie 
max.

Ilość 
elementów Długość Cena PLN/

szt.
FTU40/SAL1 30 kV 1 1500 mm 300 zł

FTU40/SAL2 60 kV 1 2000 mm 450 zł

FTU40/SAL3 150 kV 2 3000 mm 550 zł

FTU40/SAL4 220 kV 2 4000 mm tel. 

Chwytak manipulacyjny bo bezpieczników
 » otwierana i zamykana głowica manewrowa
 » wykonane z włókna szklanego i poliestru
 » zastosowanie wnętrzowe i napowietrzne
 » idealne do wymiany bezpieczników
 » torba transportowa w zestawie
 » gumowane rączki
 » izolacja 30 kV

Model Napięcie max. Cena PLN/szt.
NR90 30 kV tel.
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Uziemiacze

Uziemiacze
 » Uziemiacze niskiego napięcia
 » Uziemiacze średniego napięcia
 » Uziemiacze wysokiego napięcia

Uziemiacz niskiego napięcia
 » uziemiacz do obwodów niskiego napięcia
 » wykonanie 5+1, IEC 61230
 » 2 x linka miedziana w izolacji PVC - 16 mm²/0,6m długości
 » 2 x linka miedziana w izolacji PVC - 16 mm²/0,7m długości
 » 1 x linka miedziana w izolacji PVC - 16 mm²/2m długości
 » walizka transportowa i zaciski w zestawie

Uziemiacz niskiego napięcia
 » uziemiacz do obwodów niskiego napięcia
 » wykonanie 3+1, IEC 61230
 » 2 x linka miedziana w izolacji PVC - 16/25 mm²/0,5m długości
 » 1 x linka miedziana w izolacji PVC - 16 mm²/3,5m długości
 » 1 x linka miedziana w izolacji PVC - 16 mm²/2m długości
 » walizka transportowa i zaciski w zestawie

Model Icc Cena PLN/szt.
RAGNO 8 kA / 0,2s tel.

Model Icc Cena PLN/szt.
PPF25/M4 7,2 kA / 0,5s tel.

PPF25/M5 7,2 kA / 0,5s 1000 zł
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Uziemiacze i zwieracze do linii niskiego napięcia

Zwieracz linii niskiego napięcia
 » 4 lub 3 x linka miedziana w izolacji PVC - 16 mm²/0,8m długości
 » 1 x linka miedziana w izolacji PVC - 16 mm²/15m długości
 » zwieracz do linii napowietrznych niskiego napięcia
 » walizka transportowa i wbijany uziom w zestawie
 » mechanizm samozaciskowy każdego obwodu
 » wykonanie 5+1 lub 4+1
 » zgodny z IEC 61230

Uziemiacz linii niskiego napięcia
 » 4 lub 3 x linka miedziana w izolacji PVC - 35 mm²/0,8m długości
 » 1 x linka miedziana w izolacji PVC - 35 mm²/15m długości
 » zwieracz do linii napowietrznych niskiego napięcia
 » walizka transportowa i wbijany uziom w zestawie
 » mechanizm samozaciskowy każdego obwodu
 » dostępne wersje 13,7 kA/ 15,7 kA / 22,5 kA
 » wykonanie 5+1 lub 4+1
 » zgodny z IEC 61230

Model Icc Cena PLN/szt.
BTA 800/5 7,2kA / 0,25s tel.

BTA 800/4 7,2kA / 0,25s tel.

Model Icc Cena PLN/szt.
DCMT20/25/5 PCC 13,7 kA / 0,25s tel.

DCMT20/25/4 PCC 13,7 kA / 0,25s tel.
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Uziemiacze - zwieracze do linii napowietrznych

Uziemiacz linii średniego napięcia  
Ø3-20 mm
 » uziemiacz do linii napowietrznych średniego napięcia
 » wykonanie 3+1, IEC 61230
 » mechanizm samozaciskowy każdego obwodu
 » mechanizm jednoczesnego zakładania trzech zacisków
 » 2 x linka miedziana w izolacji PVC - 25/35 mm²/2m długości
 » 1 x linka miedziana w izolacji PVC - 16 mm²/14m długości
 » walizka transportowa, drążek izolacyjny i wbijany uziom 

w zestawie
 » możliwe różne konfiguracje zacisków i długości przewodów

Model Icc Cena PLN/
szt.

BMT 18 EA 0320-12A/25 13,7 kA/0,25s 2400 zł

BMT 18 EA 0320-12A/35 15,7 kA/0,25s tel.

Uziemiacz linii średniego napięcia  
Ø3-42 mm
 » uziemiacz do linii napowietrznych średniego napięcia
 » wykonanie 3+1, IEC 61230
 » mechanizm samozaciskowy każdego obwodu
 » mechanizm jednoczesnego zakładania trzech zacisków
 » 2 x linka miedziana w izolacji PVC - 25/35 mm²/2,5m długości
 » 1 x linka miedziana w izolacji PVC - 16 mm²/14m długości
 » walizka transportowa, drążek izolacyjny i wbijany uziom 

w zestawie
 » możliwe różne konfiguracje zacisków i długości przewodów

Model Icc Cena PLN/szt.
BMT42/M/25 13,7 kA/0,25s tel.

BMT42/M/35 15,7 kA/0,25s tel.

SzYbkA i ŁATwA iNSTAlAcjA
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Uziemiacze - zwieracze do linii napowietrznych

Uziemiacz linii średniego napięcia  
Ø3-42 mm
 » uziemiacz do linii napowietrznych średniego napięcia
 » wykonanie 1+1+1, IEC 61230
 » mechanizm samozaciskowy każdego obwodu
 » walizka transportowa, drążek izolacyjny i wbijany uziom 

w zestawie
 » możliwe różne konfiguracje zacisków i długości przewodów

Model mm ² Icc Cena PLN/szt.
MT42/V/25 25 mm² 13,7 kA/0,25s tel.

MT42/V/35 35 mm² 15,7 kA/0,25s tel.

MT42/V/50 50 mm² 22,5 kA/0,25s tel.

Uziemiacz linii średniego napięcia  
Ø3-22 mm
 » uziemiacz do linii napowietrznych średniego napięcia
 » wykonanie 1+1+1, IEC 61230
 » mechanizm samozaciskowy każdego obwodu
 » torba transportowa, drążek izolacyjny i wbijany uziom 

w zestawie
 » możliwe różne konfiguracje zacisków i długości przewodów

Model mm ² Icc Cena PLN/szt.
AS25 35 mm² 8 kA/1s tel.

Uziemiacz linii średniego napięcia - 400A
 » uziemiacz średniego napięcia
 » wykonanie 1+1+1, IEC 61230
 » wskaźnik napięcia w zestawie
 » mechanizm samozaciskowy każdego obwodu
 » walizka transportowa, drążek izolacyjny i wbijany uziom 

w zestawie
 » możliwe różne konfiguracje zacisków i długości przewodów

Model Icc Cena PLN/szt.
DMGS250 13,7 kA/0,25s tel.

Uziemiacz linii średniego napięcia - 250A
 » uziemiacz średniego napięcia
 » wykonanie 1+1+1, IEC 61230
 » wskaźnik napięcia w zestawie
 » mechanizm samozaciskowy każdego obwodu
 » walizka transportowa, drążek izolacyjny i wbijany uziom 

w zestawie
 » możliwe różne konfiguracje zacisków i długości przewodów

Model Icc Cena PLN/szt.
DMTS250 13,7 kA/0,25s tel.
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Uziemiacze do linii niskich i średnich napięć 

Uziemiacz niskiego i średniego napięcia
 » zaciski do przewodów okrągłych i szyn prądowych
 » 3 x linka miedziana w izolacji PVC - 25/35 mm²/1m długości 

0,8m
 » 1 x linka miedziana w izolacji PVC - 16 mm²/2m długości
 » walizka,drążek izolacyjny, uziom, wskaźnik napięcia 

w zestawie
 » możliwe różne konfiguracje zacisków i długości przewodów

Uziemiacze  uniwersalne
 » zaciski do przewodów okrągłych i szyn prądowych
 » walizka transportowa, drążek izolacyjny, uziom, wskaźnik 

napięcia w zestawie
 » 3 x linka miedziana w izolacji PVC - 25/35/50 mm²/6-9-12m 

długości 0,8m
 » 1 x linka miedziana w izolacji PVC - 16/25/35 mm²/2m 

długości
 » możliwe różne konfiguracje zacisków i długości przewodów

Model mm ² Icc Cena PLN/szt.
MT100+V/25 25 mm² 13,7 kA/0,25s tel.

MT100+V/35 35 mm² 15,7 kA/0,25s tel.

Model mm ² Icc Cena PLN/szt.
CCC/A D/B/E+25 25 mm² 13,7 kA/0,25s tel.

CCC/A D/B/E+50 50 mm² 22,5 kA/0,25s tel.

CCC/A D/B/E+95 95 mm² 35,0 kA/0,5s tel.

Model mm ² Icc Cena PLN/szt.
MT50+MV/25 25 mm² 13,7 kA/0,25s 2500 zł

MT50+MV/35 35 mm² 15,7 kA/0,25s tel.

MT50+MV/50 50 mm² 22,5 kA/0,25s tel.

Model mm ² Icc Cena PLN/szt.
PPF25/30/25 25 mm² 13,7 kA/0,25s tel.

PPF25/30/50 50 mm² 22,5 kA/0,25s tel.

PPF25/30/95 95 mm² 35,0 kA/0,5s tel.

Uziemiacz niskiego i średniego napięcia
 » zaciski do przewodów okrągłych i szyn prądowych
 » 3 x linka miedziana w izolacji PVC - 25/50/95 mm²/1m 

długości 0,8m
 » 1 x linka miedziana w izolacji PVC - 16/25/35 mm²/2m 

długości
 » walizka,drążek izolacyjny, uziom, wskaźnik 

napięcia w zestawie
 » możliwe różne 

konfiguracje 
zacisków i długości 
przewodów
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Uziemiacze do linii niskich i średnich napięć 

Zestaw do testowania i uziemiania kabli 
ułożonych w ziemi
 » w zestawie:
 » 1 x linka miedziana w izolacji PVC - 25 mm²/3m długości
 » 1 x zacisk uziemiający 0-40mm
 » drążki elektroizolacyjne
 » walizka transportowa

Model Zakres uziomu Cena PLN/szt.
NO-120 0-40 mm tel.

Rolkowy zestaw uziemiający Ø 3-60 mm
 » stosowany podczas rozciągania i naprawy linii 

napowietrznych
 » 1 x linka miedziana w izolacji PVC - 50 mm²/5m
 » uziemienie mobilne Ø 3-60 mm
 » zacisk uziemiający 0-40 mm
 » rolki z samodociskiem
 » walizka transportowa

Model Icc Cena PLN/szt.
ATM 40 8 kA/1s tel.

Rolkowy zestaw uziemiający Ø 3-20 mm
 » stosowany podczas rozciągania i naprawy linii 

napowietrznych
 » 1 x linka miedziana w izolacji PVC - 16 mm²/5m
 » uziemienie mobilne Ø 3-60 mm
 » zacisk uziemiający 0-40 mm
 » rolki z samodociskiem
 » walizka transportowa

Model Icc Cena PLN/szt.
MMT 20 3,6 kA/0,5s tel.
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STOSOWANIE
Niniejsze warunki stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między 
firmą ENERGOTYTAN S.C., zwaną dalej Sprzedawcą, a nabywcą towarów 
tej firmy, zwanym dalej Kupującym, o ile odrębne umowy nie stanowią 
inaczej.

DOSTAWY
a. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towarów zamówionych wg 

katalogu lub innych ustaleń.
b. Realizacja dostaw odbywa się na podstawie zamówień.
c. Kupujący, który zalega z zapłatą wymagalnej faktury nie otrzyma 

nowego towaru aż do momentu całkowitego uregulowania 
należności, a Sprzedawca zachowuje prawo własności 
dostarczonego towaru aż do czasu spłaty całej przeterminowanej 
kwoty.

d. Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność za skutki błędnie lub 
niewyraźnie wypełnionych zamówień.

e. jednostką dostawy jest opakowanie o ilości sztuk, metrów itp., 
podanych w cenniku (np. 1 opak = 100 szt.); dla narzędzi jednostką 
dostawy jest 1 szt.; zamówienie o ilości mniejszej niż odpowiednia 
dla całego opakowania jest realizowana w pełnym opakowaniu przy 
zaokrągleniu w górę.

DANE TECHNICZNE
Wszelkie dane techniczne i parametry zawarte w prospektach oraz 
innych publikacjach firmy ENERGOTYTAN S.C. mogą być modyfikowane 
przez Sprzedawcę bez uprzedzenia. Powyższe nie dotyczy towarów 
już zamówionych, w stosunku do których obowiązują dane techniczne 
i parametry obowiązujące w dniu złożenia/potwierdzenia zamówienia.
W przypadku gdy dostawa towarów zgodnie z danymi technicznymi 
lub parametrami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia nie jest 
możliwa, a Kupujący nie wyrazi zgody na zmiany w powyższym zakresie, 
będzie on miał prawo odstąpić od umowy w terminie 3 dni od daty 
otrzymania od Sprzedawcy informacji o dokonanej zmianie (lub też od 
daty otrzymania towaru, którego taka zmiana dotyczy).

PRZESYŁKI
Wszystkie przesyłki są dostarczane do odbiorcy firmą kurierską (jeżeli 
umowa nie stanowi inaczej). Dostępny na magazynie towar jest wysyłany 
na następny dzień roboczy. Opłaty za pakowanie, załadunek i transport 
naliczane są indywidualnie (w zależności od ilości / rodzaju towaru).

CENY
Wszystkie ceny są podawane w polskich złotych i nie zawierają podatku 
VAT, kosztów opakowania i transportu. Ceny te nie są wiążące dla 
Sprzedawcy, który może bez zapowiedzi zmienić je w wyniku wzrostu 
kosztów spowodowanych np. zmianą kursów walut.
Po dokonaniu zamówienia Sprzedawca będzie miał również prawo do 
zmiany cen w przypadku, podwyższenia swoich kosztów, stanowiących 
podstawę kalkulacji ceny lub innych obiektywnych czynników, jak np. 
zmiany kursu walut. 
Ceny na wyroby nie ujęte w cenniku są ustalane indywidualne. 
ENERGOTYTAN może udzielić rabatu od cen wg cennika głównego 
dla odbiorców hurtowych (firm handlowych) lub stałych odbiorców 
detalicznych.

PŁATNOŚĆI
•	 Zapłata gotówką lub kartą w dniu odbioru towaru lub przedpłata.
•	 Zapłata przy odbiorze przesyłki (pobranie).
•	 Płatności przelewem (ustalana indywidualnie).
•	 Za nieterminowe płatności naliczamy ustawowe odsetki.
•	 Płatność następuje na podstawie faktury, która jest dołączona do 

przesyłki (jeżeli umowa nie stanowi inaczej).

POTWIERDZENIE ZAMÓWIEŃ
Zamówienia, terminy dostaw i ceny potwierdzamy tylko na życzenie.

Warunki sprzedaży i gwarancji

REKLAMACJE I ZWROTY 
Kupujący jest zobowiązany sprawdzić przy kurierze zgodność towaru 
z dokumentacją niezwłocznie po otrzymaniu dostawy.
Uszkodzenia towaru podczas dostawy tylko na podstawie 
protokołu firmy kurierskiej.

Towary wykonywane na specjalne zamówienia nie podlegają 
zwrotowi ani wymianie.

Wszystkie reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej na serwis@
energotytan.pl.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ - OGRANICZENIA
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe ze 
wstrzymania produkcji, utraty zysku lub strat pośrednich. Postanowienie 
to nie narusza ustawowych uprawnień Kupującego z tytułu 
odpowiedzialności sprzedawcy za produkt niebezpieczny.

SIŁA WYŻSZA 
W przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w momencie zawarcia kontraktu ENERGOTYTAN S.C. 
jest zwolniona ze zobowiązań wynikających z niniejszych warunków 
sprzedaży w czasie trwania takich okoliczności.

GWARANCJA
a. Sprzedawca zapewnia prawidłowe działanie urządzenia/

narzędzia zgodnie z parametrami określonymi przez producenta, 
jeżeli jest ono prawidłowo użytkowane. Sprzedawca nie 
ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową pracę urządzenia/
narzędzia, gdy stwierdzone zostanie jego użytkowanie niezgodnie 
z parametrami pracy określonymi przez producenta.

b. Okres gwarancji wynosi odpowiednio: 
12 m-cy dla urządzeń i narzędzi 
6 m-cy dla akumulatorów

c. Gwarancji nie podlegają ostrza, matryce oraz inne podzespoły 
ulegające naturalnemu zużyciu eksploatacyjnemu, a także 
uszkodzenia mechaniczne bądź inne powstałe z winy użytkownika.

d. Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia usterek i wad wynikłych 
z wadliwej konstrukcji lub wad materiałowych, oraz przywrócenia 
jego pełnej funkcjonalności w możliwie jak najkrótszym terminie, 
nie dłużej niż w ciągu 15 dni roboczych od daty dostarczenia 
urządzenia do serwisu Sprzedawcy. W przypadku konieczności 
testowania urządzenia czas ten ulega przedłużeniu do 30 dni 
roboczych.

e. Kupujący jest zobowiązany dostarczyć do serwisu Sprzedawcy 
kompletne urządzenie na koszt własny wraz z dowodem zakupu 
i kartą gwarancyjną. brak spełnienia tego warunku nie uprawnia 
Kupującego do świadczenia ze strony gwaranta.

f. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, którego w skutek wad 
rzeczy Kupujący nie może korzystać z rzeczy objętej gwarancją

g. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe 
z powodu: 
•	 podłączenie urządzenia do niesprawnej sieci energetycznej lub 

do niesprawnego urządzenia peryferyjnego, 
•	 wykonania samodzielnie bez zgody gwaranta zmian 

konstrukcyjnych urządzenia, 
•	 wykonywanie napraw przez osoby nieupoważnione przez 

gwaranta, 
•	 wykorzystywania produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. 

h. Urządzenia i narzędzia powinny być utrzymane w czystości 
i podlegać okresowym przeglądom, jeżeli jest to wymagane przez 
producenta.

i. Każdorazowy użytkownik jest zobowiązany znać zasady obsługi 
danego produktu. 

j. Zobowiązania spółki ENERGOTYTAN, które wynikają z niniejszej 
gwarancji ograniczają się do kosztów, które łącznie nie 
przekraczają ceny samego towaru.
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Sugerowane ceny katalogowe netto w PLN. Zastrzegamy sobie prawo zmiany ceny bez uprzedniego powiadomienia. 
Pełną ofertę katalogową produktów znajdziesz na www.energotytan.com 
Kopiowanie i rozpowszechnianie bez pisemnej zgody Energotytan® zabronione. 
Niniejszy katalog ma charakter informacyjny i nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. 
Ceny katalogowe ważne od 01/09/2018 do 01/09/2019 mogą zostać zmienione lub wycofane bez powiadomienia.  
Mimo że podjęto wszelkie działania zmierzające do zapewnienia prawidłowości informacji, ewentualne błędy 
lub pominięcia zostają wyłączone z zakresu oferty i odpowiedzialności. 
Zdjęcia produktów mogą odbiegać od wyglądu produktów znajdujących się w sprzedaży.
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