
BUDUJEMY DOM 6/2008214

Urocze wielkopolskie miasteczko le ce nieco 

z dala od g ównych tras komunikacyjnych. 

Je li kto  szuka pi knych krajobrazów, lasów, 

jezior oraz wi tego spokoju, to zdecydowanie 

powinien wybra  Wielkopolsk , a potem za-

pu ci  tam korzenie. Beata i Darek tak w a nie 

zrobili, ale wspomniany ju wi ty spokój nie 

sta  si  niestety ich udzia em. Zakup ziemi, 

a potem projektu domu przebieg y wprawdzie 

bez wi kszych k opotów, ale okaza o si , e

szcz cie rzadko kiedy ma charakter perma-

nentny.

Racjonalny wybór
– Po analizie wszystkich mo liwych opcji 

ogrzewania domu oraz dostarczania ciep ej

wody u ytkowej, zdecydowali my si  na zain-

stalowanie pompy ciep a – wspomina Darek. 

– Rozwi zanie to by o wprawdzie dro sze od 

pozosta ych na etapie inwestycji, ale zach ci y

nas niewysokie koszty pó niejszej eksploatacji. 

– My l , e podeszli my do problemu dosy

racjonalnie – podkre la Beata. – Wys ali my 

zapytania ofertowe do kilkunastu firm zajmu-

j cych si  instalacj  pomp ciep a oraz projek-

towaniem uk adów, w których takie urz dzenia 

dzia aj . Zapytanie takie wys ali my równie

do firmy... Pomi my mo e jej nazw . W ka dym 

razie to jeden z liderów w dziedzinie produkcji 

i dystrybucji nowoczesnych róde  ciep a na 

polskim oraz europejskim rynku. Uznana 

zagraniczna firma z polskim przedstawiciel-

stwem na po udniu Polski.

– Zosta my przy umownej nazwie LIDER 

– mieje si  Darek. – Od kilkunastu firm 

otrzymali my oferty cenowe. Natomiast LIDER 

przes a  nam mail, w którym wskaza  jednego 

ze swoich autoryzowanych przedstawicieli 

jako adresata zapytania o cen . Spo ród otrzy-

manych propozycji  do dalszego rozpatrzenia 

wybrali my trzy, a w ród nich znalaz  si

autoryzowany przedstawiciel LIDERA z Mazur, 

który kombinowa , jak rozkr ci  interes 

w Wielkopolsce.

Szlachectwo zobowi zuje, wi c ostatecznie 

oferta firmy reprezentuj cej LIDERA okaza a

si  najbardziej wszechstronna, korzystna 

i obiecuj ca. W dniu 28.07.2006 roku Beata 

i Darek podpisali zatem umow . Nim jednak 

do tego dosz o, w a ciciel przedstawicielstwa, 

którego ukryjmy pod pseudonimem SZEF, 

otrzyma  niezb dne informacje o wielko ci 

budynku oraz specyfice inwestycji. Pod 

pojemnym znaczeniowo s owem „specyfika” 

ukrywa si  w tym wypadku zewn trzny 

basen oraz konieczno  dogrzewania w nim 

wody w okresie letnim. Pomp  ciep a oczy-

wi cie!

Jaki  czas temu Mehmet Ali Agca – zamacho-

wiec, który 13 maja 1981 roku strzela  do Jana 

Paw a II, zakomunikowa wiatu, e b dzie 

ubiega  si  o polskie obywatelstwo. Komentuj c

to o wiadczenie, polski minister spraw zagra-

nicznych Radek Sikorski przypomnia  seri

popularnych dowcipów o... szczycie bezczelno ci.

Jednak absolutne zuchwalstwo nie jest 

bynajmniej wy czn  cech  zawodowych mor-

derców. Równie bezczelne potrafi  by  firmy, 

które handluj  w Polsce sprz tem o warto ci 

kilkudziesi ciu tysi cy z otych.
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– Za cznikiem do umowy by  kosztorys, 

oferta cenowa z dnia 21.07.2006 roku – wspo-

mina Darek. – Wcze niej SZEF osobi cie 

obejrza  dzia k  budowlan  i zosta  poinformo-

wany, e w zwi zku z jej du  powierzchni

ma ca kowit  swobod  dzia a  inwestycyjnych 

zwi zanych z monta em pompy ciep a.

Dzia ania SZEFA
Prace budowlane SZEF rozpocz  w sierpniu 

2006 roku. Wówczas to t um jego pracow-

ników wspomagany pot nymi y kami 

dwóch koparek zainstalowa  dolne ród o

ciep a. Kolektor poziomy z miedzianych rurek 

roz o ono na powierzchni oko o 20 arów, 

na g boko ci oko o 160 cm (6 p tli po 80 m 

d ugo ci). Rurki zosta y zasypane ziemi  oraz 

przy czone do studzienki zbiorczej. Decyzj

wszechwiedz cego SZEFA zosta a ona umiesz-

czona w odleg o ci oko o 35 metrów od miej-

sca, gdzie mia a stan  pompa ciep a. Warto 

zapami ta  ten fakt, bo to pierwszy z mnóstwa 

b dów, jakie pope ni  w a ciciel autoryzowa-

nego (sic!) przedstawiciela LIDERA. 

– Nast pnie wykonali my fundamenty, 

a potem dalsze roboty murarskie, ciesielskie, 

dekarskie – wspomina Beata. – Po zako czeniu 

wszystkich tych prac na budowie pojawi  si

ponownie SZEF z ekip . Nadszed  bowiem czas 

roz o enia wa nych instalacji wspó pracuj -

cych z pomp  ciep a, a mianowicie ogrzewania 

pod ogowego i ogrzewania basenu. Wszystkie 

te prace firma SZEFA  wykona a na prze omie 

kwietnia i maja 2007 roku.

– W a ciciel przedstawicielstwa oraz jego 

pracownicy osobi cie rozk adali obie instalacje 

– zaznacza Darek. – To oni doradzali nam, ile 

metrów kwadratowych ogrzewania pod ogowe-

go nale y roz o y .

Inwestorzy byli zbudowani profesjonali-

zmem SZEFA i bez adnych oporów p acili 

kolejne zaliczki. Wykonawca mia  woln  r k .

Móg  dobra  takie parametry poszczególnych 

instalacji oraz moc pompy, jakie uzna  za 

stosowne. Nikt nie stawia  mu adnych ogra-

nicze  finansowych, nie zani a  metra u ani 

nie wprowadza  pseudooszcz dno ci.

– Przeciwnie, SZEF by  przez nas notorycz-

nie, systematycznie oraz wr cz n kaj co pyta-

ny, czy zaproponowana przez niego moc pompy 

ciep a na pewno wystarczy do ogrzania domu, 

ciep ej wody oraz basenu – wspomina Beata. 

– I przez ca y czas s yszeli my, e „b dzie tak 

ciep o, i  b dziemy otwiera  okna”.

Po wylaniu przez ekip  budowlan

jastrychu, który zakry  rurki ogrzewania pod-

ogowego, autoryzowany przedstawiciel (co 

w kontek cie pó niejszych wydarze  brzmi 

jak art) dostarczy  na miejsce budowy pomp

ciep a wyprodukowan  przez LIDERA o mocy 

12 kW. W maju 2007 roku SZEF i jego ekipa 

pod czyli wszystkie 

elementy instalacji, 

a nast pnie dokonali 

jej rozruchu. 

– Ju  wówczas wy-

da o mi si  dziwne, 

e nie otrzymali my 

druku gwarancji –

stwierdza Darek. 

– Ale nie mia em

jeszcze poj cia 

o zbli aj cym si

horrorze i patrzy em

na rzeczywisto

znacznie bardziej optymistycznie. Dopiero wie-

le miesi cy pó niej dowiedzieli my si  jeszcze, 

e SZEF zatai  wówczas przed nami mo liwo

wyboru serwisu. Okazuje si , e mogli my 

zdecydowa  si  zarówno na producenta pompy, 

jak i na jego przedstawiciela. Mam wra enie, 

i  SZEF wiadomie zatai  ow  informacj .

Dlaczego? To jasne! Przecie  jak nie wiadomo 

o co chodzi, to chodzi o... pieni dze. A przecie

al by oby straci  tak dobrego, terminowego 

p atnika, wi c po prostu zapomnia  nam 

powiedzie .

W po owie czerwca 2007 roku pracownicy 

SZEFA posadowili nieck  basenu oraz 

wykonali ocieplenie jego cian styropianem. 

Ich dzie em by a równie  instalacja filtruj ca 

wod  oraz instalacja odpowiedzialna za jej 

ogrzewanie we wspó pracy z pomp  ciep a. 

– To SZEF zaproponowa  taki w a nie sposób 

kontroli temperatury wody w basenie – wspo-

mina Beata. – On kupi  wymiennik ciep a. 

W adnym momencie nawet nie zaj kn  si ,

e nie jest pewny, czy wykombinowane przez 

niego rozwi zanie b dzie naprawd  dzia a o. 

A tymczasem wietny pomys  SZEFA wyeksplo-

atowa  dolne ród o ciep a, czego efektem by

brak energii na zim . Ale nie wyprzedzajmy 

wypadków.

Awaria goni awari
W czerwcu 2007 roku, a wi c zaledwie po 

miesi cu niezbyt intensywnej pracy, poja-

wi a si  pierwsza bardzo powa na usterka. 

Sterowanie pompy ciep a ustawione by o

wówczas na program osuszania posadzki. 

Na ciek okrystalicznym ekraniku urz -

dzenia pojawi  si  komunikat o: „b dzie 

krytycznym, uniemo liwiaj cym prac ”

i wspania a machina LIDERA zamieni a si

w niedzia aj ce metalowe pud o. W domu 

 Przeci ta instalacja 

dolnego ród a

 Wykopana studzienka rozdzielcza
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Reporta

nie zrobi o si  wprawdzie zimno, ale by a to 

zas uga czerwcowego s oneczka wiec cego za 

oknami. Niestety ciep a woda sta a si  dla do-

mowników nieosi galnym luksusem. Chocia

w a ciwie... Ka dy rasowy turysta wie, e

my  si  mo na przecie  w zimnej wodzie albo 

ostatecznie zagrza  j  sobie w czajniku. Rzecz 

jednak w tym, i  ów wspomniany turysta 

na ogó  nie funduje sobie urz dzenia za 

kilkadziesi t tysi cy, które jak za dotkni ciem 

czarodziejskiej ró d ki przemienia si  z cudu 

techniki w kup  martwego elastwa.

– Natychmiast poinformowali my telefonicz-

nie SZEFA o usterce – podkre la Darek. – Ju

wówczas sielanka definitywnie si  sko czy a, 

bo przyjecha  dopiero po kilku dniach i po 

wielu pro bach. A nam naiwnym wydawa o si ,

e jak kupujemy u kogo  urz dzenie w cenie 

redniej klasy samochodu, to mo emy liczy  na 

kompleksow  i szybk  obs ug  w ramach serwi-

su. W ko cu SZEF si  zlitowa . Przyjecha  i wy-

mieni  serce pompy ciep a, a wi c elektroniczny 

sterownik, który zawiaduje prac  urz dzenia 

– temperatur  ogrzewania, produkcj  ciep ej

wody i dogrzewaniem basenu w zale no ci od 

temperatury zewn trznej.

W sierpniu 2007 roku okaza o si , e

miesi c bez awarii jest miesi cem straconym 

i w ramach rekompensaty za spokojny lipiec, 

„waln ” kompresor pompy ciep a. W a ciwie 

trudno o powa niejsz  awari !

– SZEF zosta  natychmiast poinformowany 

o awarii – wspomina Beata. – Jednak mimo 

naszej pro by o szybk  napraw ... Musieli my 

dzwoni  kilkana cie razy, zanim uda o si

nam ub aga  go o przyjazd. Przez kilka dni nie 

odbiera  po prostu telefonu. Jak e przydatna 

okazuje si  dla biznesmenów identyfikacja 

numeru! W ko cu jednak kompresor zosta

wymieniony na nowy.

A ju  w listopadzie... odg osy wydawane 

przez pomp  ciep a w czasie pracy zacz y

przypomina  warkot traktora, a nie ciche 

mruczenie lodówki. Sen w domu Beaty i Darka 

sta  si , mówi c delikatnie... problematyczny. 

Ponadto domownicy mieli nieodparte 

wra enie, e ich wspania e urz dzenie, które 

LIDER reklamowa  jako jedno z najlepszych 

na rynku, dosta o kompletnego kota, czyli 

ujmuj c rzecz lapidarnie – sfiksowa o. Pompa 

pracowa a prawie 24 godziny na dob ,

chocia  temperatura na zewn trz nie spada a

w jaki  dramatyczny sposób. Po kilku dniach 

nieustannych pró b pojawi  si  SZEF i z min

nieomylnego guru dokona  nowych ustawie

instalacji. Ju  wówczas Beata i Darek, którzy 

zacz li si  intensywnie dokszta ca  w dzie-

dzinie pomp ciep a, zacz li podejrzewa , e

egzemplarz zamontowany w ich domu ma zbyt 

ma  moc, ale przecie  nie mogli dyskutowa

z wszechwiedz cym SZEFEM! Pewno ci na-

brali w grudniu, kiedy w czasie minusowych 

temperatur pompa nie by a w stanie ogrza

domu nawet do temperatury 15 stopni.

– Wielokrotnie informowali my o tym 

problemie, ale SZEF jako  nie mia  zamiaru si

do nas pofatygowa . Nie odbiera  te  telefonów, 

a je li ju  odebra , to wy cznie z numeru, 

którego nie kojarzy  z naszymi osobami. 

Zacz li my si  w ko cu martwi , e kompletnie 

zniszczymy mu interes, bo b dzie ba  si

podnie  s uchawk  – mówi z kpin  w g osie 

Darek. – W ko cu zadzwonili my do centrali, 

czyli do firmy, któr  nazywamy umownie 

LIDEREM. Zg osili my im nasz problem, a oni 

w przyp ywie szczero ci lub w porywie sady-

zmu poinformowali nas, e nie jeste my jedyny-

mi klientami, którzy maj  problem z instalacj

wykonan  przez SZEFA. Stwierdzili równie ,

i  w zwi zku z tym zerwali wspó prac , ergo 

przesta  on by  ich autoryzowanym partnerem. 

Wtedy te  dowiedzieli my si  o opcji wyboru 

serwisu bezpo rednio u LIDERA, a nie wyko-

nawcy instalacji.

Mi dzy wi tami a Nowym Rokiem, 

w domu Beaty i Darka pojawi  si  przedsta-

wiciel LIDERA, który wykona  pomiary oraz 

przeprowadzi  kontrol  ca ej instalacji. Wizja 

lokalna... bo chyba tak nale y okre li  wizyt

w miejscu technicznej zbrodni dokonanej 

przez SZEFA! Zatem wizja lokalna zako czy a

si  wydaniem opinii na temat kompletnej 

wadliwo ci instalacji. W mi dzyczasie 

LIDER mailem skontaktowa  si  z SZEFEM 

i nakaza  mu napraw  b dów w zakresie 

umowy serwisowej. Tymczasem temperatura 

w domu Beaty i Darka rzadko kiedy przekra-

cza a 12 stopni.

Pouczaj ca lektura
Okazuje si , e lektura pism i maili mo e

naprawd  mrozi  krew w y ach. Jest to tym 

atwiejsze, je li informacje zawieraj  drastycz-

ne szczegó y. A w pismach LIDERA by o ich 

sporo. Mo na przeczyta  tam mi dzy innymi:

Opinia na podstawie protoko u z ogl dzin 

instalacji grzewczej z pomp  ciep a typ...

Na podstawie protoko u sporz dzonego 

przez autoryzowany serwis stwierdzamy, e

zamontowane w domu urz dzenie typu... jest 

urz dzeniem o zbyt ma ej mocy grzewczej do 

stawianych wymaga :

 ogrzewanie powierzchni domu (250 m2),

 ciep a woda,

 basen w okresie letnim (brak mo liwo ci 

regeneracji dolnego ród a).

Wykazano tak e nieprawid owo ci monta owe:

 odleg o  studzienki od pompy ciep a znacz-

nie przekracza zalecan  liczb  metrów,

 pomiary temperatury wykaza y zbyt ma e

przegrzanie (2,2 K), co mo e powodowa

uszkodzenie kompresora, poniewa  jest to 

temperatura za niska,

 jeden z rozdzielaczy jest zamontowany 

niezgodnie z wytycznymi.

W celu poprawnego dzia ania instalacji 

grzewczej oraz ca ego systemu (ciep ej wody 

u ytkowej, podgrzewania basenu), sugeruj

zmian  urz dzenia na urz dzenie odpowied-

niej mocy. Informuj , e odpowiedzialno

za zwymiarowanie odbioru ciep a i dobór 

mocy urz dzenia oraz konieczno  przyj cia 

reklamacji zgodnie z umow  spoczywa na wy-

konuj cym instalacj , w tym wypadku firmie... 

(przedstawicielstwo SZEFA – przyp. red.).

Z powa aniem

... – kierownik serwisu

 Wyrwane rury instalacji dolnego ród a

Ju  wówczas wyda o

mi si  dziwne, e nie 

otrzymali my druku 

gwarancji. Ale nie 

mia em jeszcze poj cia 

o zbli aj cym si

horrorze i patrzy em na 

rzeczywisto  znacznie 

bardziej optymistycznie

”

”
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 Równie „mocny” jest mail zamieszczony 

poni ej. Zaadresowano go do Beaty, która 

poprosi a LIDERA o wydanie oficjalnej opinii 

o wadliwo ci instalacji.

 Szanowna Pani!

Odpowied , któr  dosta a Pani od 

Kierownika Serwisu Pana... jest wi ca, wyra-

aj ca opini  firmy... na temat instalacji pompy 

ciep a typu... w Pa stwa budynku. 

W mojej opinii zawiera ona wszelkie nie-

zb dne informacje potrzebne do oceny stanu 

faktycznego. Raport serwisanta, który z o y

Pa stwu wizyt , jest dokumentem wewn trz-

nym firmy (LIDER – przyp. red.).

W aktualnym stanie rzeczy sensownym wyj-

ciem wydaje si  jedynie wymiana urz dzenia 

na urz dzenie wi kszej mocy oraz wykonanie 

nowego dolnego ród a.

Wst pny szacunek pozwala okre li  zapo-

trzebowanie ciep a na poziomie 13,75 kW na 

potrzeby c.o. oraz 1,25 kW na potrzeby c.w.u. 

[...]

Poniewa  zdaj  sobie spraw  z ca kowitych 

kosztów inwestycji, które Pa stwo poniesiecie, 

dora nym rozwi zaniem b dzie uzupe nienie 

niedoboru mocy przez monta  innego ród a

ciep a (np. grza ki elektrycznej o mocy ok. 

6 kW).

Takie rozwi zanie nie zaoferuje Pa stwu ni-

skich kosztów eksploatacji (65% zapotrzebowa-

nia ciep a pokrywa pompa ciep a, 35% – inne 

ród o ciep a), ale sprawi, e budynek b dzie 

zagrzany do temp. normatywnych.

Je eli jednak d ugo  przesy u ani pozycja 

rozdzielacza nie ulegn  zmianie, w krótkim 

czasie zaowocuje to awari  kompresora 

(z powodu braku powrotu oleju z instalacji 

parownika).

Wydaje mi si , e rozwi zaniem dora nym 

(ale nie najlepszym) b dzie wykonanie nowego 

dolnego ród a oraz uzupe nienie mocy pompy 

przez inne ród o ciep a.

Zapewni to Pa stwu komfort cieplny, ale 

niestety nie zagwarantuje niskich kosztów 

eksploatacji.

Z powa aniem

 T umacz c ow  „g adk ” wypowied

na j zyk polski... Trzeba stwierdzi  krótko 

i dosadnie – wiemy, e nasz autoryzowany 

przedstawiciel spartoli  robot , ale nie mamy 

zamiaru wam pomaga  w jego ciganiu. 

Mo emy wam sprzeda  nowe urz dzenie 

i skasowa  nowe pieni ki. Zrobimy to 

ch tnie, a nawet bardzo ch tnie. W innym 

pi mie znajduje si  nawet szczegó owa wyce-

na w a ciwej instalacji, za któr  inwestorzy 

musieliby wy o y  oko o 80 tysi cy z otych. 

Zwa ywszy, e wcze niej SZEF (autoryzowa-

ny przedstawiciel LIDERA) równie  skasowa

od Beaty i Darka kilkadziesi t tysi cy... 

Sugesti  o nowej instalacji mo na uzna  za 

wspomniany na pocz tku szczyt bezczelno-

ci! A mo e... pazerno ci?

Lito ciwy SZEF
Siedemnastego stycznia, czyli po prawie 

dwóch miesi cach od zg oszenia g o nej pracy 

pompy oraz po wielokrotnym przek adaniu 

przyjazdu, SZEF pojawi  si  u Beaty i Darka, 

aby dokona  kolejnego ustawienia instalacji. 

Jak e ci ka jest praca cz owieka zajmuj cego 

si  monta em pomp ciep a! O jak e ci ka! 

SZEF zdo a  przyjecha  dopiero wieczorem 

(o godzinie 2000)! A urz dzenie okaza o si

wyj tkowo wredne i nieczu e na los prostego 

biznesmena. Biedaczysko zako czy  prac

dopiero o 100 w nocy! Zamontowa  wówczas 

mi dzy innymi dodatkow  grza k  elektrycz-

n . Wcze niej nie widzia  takiej potrzeby, 

chocia  jest to standardowe urz dzenie 

awaryjne. Awaryjne, a nie eksploatacyjne! 

Ale nie wyprzedzajmy wydarze ! Noc jest 

por  zwierze  oraz szczerych wyzna . SZEF 

przyzna  si  wi c do wi kszo ci b dów 

pope nionych przy wykonywaniu instalacji. 

Co wi cej... Porozumia  si  z Beat  i Darkiem, 

e za atwi  problem ugodowo. Podpisali nawet 

odpowiedni  umow .

– W dniu 19 stycznia, w sobot  nast pi a

kolejna usterka – mówi Beata. – Wewn trz 

pompy nast pi  wyciek czynnika roboczego 

(freon). W ca ym domu czu  by o okropny 

kwa ny smród. Natychmiast poinformowali my 

o wszystkim SZEFA, który powiedzia  nam, e

jest w domu na Mazurach i przyjedzie w ponie-

dzia ek. Znowu sp dzili my weekend bez ogrze-

wania oraz bez cieplej wody. Zamontowana 

grza ka oczywi cie nie zadzia a a. W nast p-

nym tygodniu przyjecha  SZEF, zlikwidowa

wyciek i uzupe ni  czynnik roboczy.

Wszystkim, którzy zadaj  sobie w tym 

momencie pytanie, czy opisywana instalacja 

z pomp  ciep a LIDERA wyczerpa a ju  limit 

usterek i awarii, piesz  donie , e absolutnie 

nie! Dwudziestego ósmego stycznia ponownie 

zepsu  si  agregat.

– Takie wydarzenie zosta o zreszt  przewi-

dziane przez przedstawicieli LIDERA, kiedy 

dokonywali wizji lokalnej – przypomina Darek. 

– Na szcz cie tegoroczna zima by a dosy  lek-

ka, a naprawd  niskie temperatury by y rzad-

ko ci . Dlaczego na szcz cie? Ano dlatego, e

gdy zg osili my awari , to SZEF o wiadczy ,

e musimy poczeka  oko o 2 tygodni na now

cz  i wymian . A w ogóle to mamy przecie

naprawion  grza k . Tymczasem mimo niezbyt 

niskich temperatur na zewn trz, wspomniana 

grza ka dostawa a sza u, nakr caj c licznik 

pr du do szybko ci wietlnych i podnosz c

nasz rachunek za pr d w tempie kosmicznym. 

Za o  si , e niewielu ludzi widzia o faktury 

za energi  na takie kwoty, jakie otrzymali my!

Osiemnastego lutego SZEF pojawi  si  ju

nie z liczn  ekip , a z jednym pracownikiem. 

Mia  szczery zamiar przenie  studzienk

zbiorcz  bli ej domu, a wi c bli ej pompy 

ciep a. Dzi ki temu zabiegowi chcia  zlikwi-

dowa  jeden z najpowa niejszych b dów 

wykonawczych, czyli zbyt d ug  drog  przesy-

ania energii z kolektora do pompy ciep a. To 

 Zniszczone drzewka i rozkopana dzia ka

wietny pomys  SZEFA wyeksploatowa  dolne 

ród o ciep a, czego efektem by  brak energii 

na zim . Ale nie wyprzedzajmy wypadków

W sierpniu 2007 roku 

okaza o si , e miesi c

bez awarii jest mie-

si cem straconym

i w ramach rekom-

pensaty za spokojny 

lipiec, „waln ” kompresor 

pompy ciep a

”

”
W listopadzie odg osy 

wydawane przez pomp

ciep a w czasie pracy 

zacz y przypomina

warkot traktora, a nie 

ciche mruczenie lodówki

”

”
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w a nie ta niedoróbka w powa nym stopniu 

przyczynia a si  do kolejnych awarii agregatu.

SZEF najpierw wyrwa  z ziemi studzienk

zbiorcz , rozrywaj c przy okazji rurki wszyst-

kich sze ciu p tli dolnego ród a. Pó niej by o

równie rozrywkowo, bo biznesmen poszed  za 

ciosem i w ramach radosnej, beztroskiej oraz 

kompletnie pozbawionej sensu twórczo ci de-

strukcyjnej wyrwa  jeszcze oko o trzydziestu 

metrów dwóch rur doprowadzaj cych czynnik 

roboczy ze studzienki zbiorczej do pompy 

ciep a. Dopiero wówczas zorientowa  si , e

nie ma technicznej mo liwo ci wy uskania z 

ziemi rurek dolnego ród a ciep a i wstrzyma

prace. Dziwne, e dopiero tak pó no! Dla 

Darka (laika w ko cu) od pocz tku by o

jasne, e je li nie nast pi niez ej klasy cud, 

to nie ma fizycznej mo liwo ci przeniesienia 

kolektora zakopanego na g boko ci niemal 

dwóch metrów. SZEF nie traci  jednak werwy. 

Zadeklarowa , e wykona kolektor pionowy 

(w asn  maszyn -wiertni ) i dostarczy pomp

innego rodzaju. 

– Na deklaracji si  sko czy o – stwierdza 

Beata. – Kiedy poinformowali my SZEFA, e

w zwi zku z niezbyt dobrymi do wiadczeniami 

zmieniamy sposób finansowania inwestycji... 

To znaczy przestajemy przesy a  kolejne 

zaliczki i czekamy z zap at  na zako czenie 

robót... Mistrz instalacji wszelakich rozp yn

si  w niebycie. Zero kontaktu. Zero dobrej woli. 

Zostali my zmuszeni do ogrzewania domu i 

ciep ej wody grza k  elektryczn  o mocy 

6 kW!!! A jedynym wyj ciem z tej paranoicznej 

sytuacji wydaje si  proces s dowy!

– Proces s dowy da nam mo e poczucie 

sprawiedliwo ci, ale nie zmieni faktu, e nasza 

sytuacja by a i jest dramatyczna – podkre la 

Beata. – To nie jest tak, e mamy nieograniczo-

n  ilo  pieni dzy i teraz po zabawie w insta-

lacj  ogrzewania weso o bawimy si  w s dzie. 

Przecie  nie wiadomo jak ca a sprawa si

zako czy, kolejny sezon grzewczy przed nami, 

a my mamy tylko grza k  poch aniaj c  pr d

w ekspresowym tempie. Przera aj cy jest dla 

nas brak kompetencji na polskim rynku oraz 

brak poczucia odpowiedzialno ci producentów 

zagranicznych za dzia alno  swych przed-

stawicieli. Razi to szczególnie, je eli firma na 

ka dym kroku podkre la swoje kompetencje. 

Kiedy interweniowali my w centrali LIDERA, to 

ca kowicie nas zignorowano. Nikt nie pofatygo-

wa  si  z najkrótsz  nawet odpowiedzi .

Pytania
To, e SZEF jest zwyk ym hochsztaplerem, 

wynika z tej historii a  nazbyt dobitnie i 

w a ciwie nie ma sensu zadawa  mu jakich-

kolwiek pyta . Pytania warto natomiast 

skierowa  do firmy ukrytej w tek cie pod 

pseudonimem LIDER. To zabieg celowy, 

bowiem firma jest znana z przyzwoitej obs ugi 

klienta i nie ma co psu  pracy jej dzia u mar-

ketingu jednostkowym przypadkiem. Chocia

z drugiej strony... mo e jednak nale a oby 

to zrobi ? Trudno jest bowiem zrozumie ,

dlaczego LIDER wspi  si  na wy yny zwyk ej

bezczelno ci i mówi c j zykiem prostym, ale 

dobrze przyswajalnym, ola  swojego klienta? 

Rozumiem, e nie by o obowi zku ludzkiego 

traktowania Beaty i Darka, bo w ko cu nie byli 

nabywcami bezpo rednimi i LIDER nie mia

wobec nich adnych formalnych zobowi za .

Oczywi cie! Ale jest jeszcze co  takiego, jak 

wizerunek firmy. Podobno to rzecz niezwykle 

cenna!  Okazuje si , e nie wsz dzie. A 

przecie  z faktu, e LIDER nie musia , wcale 

nie wynika, e nie móg  zadba  o klienta. I 

nawet nie kierowany mi o ci  bli niego, ale 

elementarnym instynktem samozachowaw-

czym. W ko cu to LIDER wskaza  swojego 

autoryzowanego przedstawiciela! Wydawa

by si  mog o, i  nadanie jakiej  firmie 

autoryzacji jest równoznaczne z przyj ciem 

odpowiedzialno ci za jej dzia ania. Okazuje 

si , e to najwyra niej tylko z udzenie. LIDER 

absolutnie si  nie poczuwa! I w a ciwie 

poj cia nie mam dlaczego? Rozwi zaniem 

korzystnym dla wizerunku firmy, by oby 

wzi cie odpowiedzialno ci za brakoróbstwo 

oraz brak elementarnej wiedzy szanownego 

autoryzowanego przedstawiciela, pokrycie 

kosztów napraw i doprowadzenie instalacji do 

porz dku. Z punktu widzenia LIDERA pieni -

dze by yby naprawd  niewielkie, a zadowolo-

ny klient nie krzywi by si  na d wi k nazwy 

producenta. Prawda jest taka, e Beata i Darek 

maj  obecnie jak najgorsze zdanie o LIDERZE 

i jego znakomitym (podobno) produkcie. Ale 

czy mo na si  dziwi , skoro psu  si  a  tyle 

razy? Zreszt  rozsierdzony klient, który wyda

kilkadziesi t tysi cy z otych na wadliw

instalacj , to bardzo powa ny problem. Zbyt 

cz sto opowiada swoj  histori  i tym samym 

zniech ca potencjalnych klientów do produk-

cji LIDERA! Powtarzam – LIDERA, ale nie 

idei korzystania z pompy ciep a w ogóle. Beata 

i Darek s  bowiem teraz nie tylko w trakcie 

procesu z SZEFEM o zwrot poniesionych na-

k adów inwestycyjnych i kwot wydanych na 

prac  nieszcz snej grza ki... S  te  w trakcie 

poszukiwa  firmy produkuj cej pompy ciep a

i traktuj cej klientów powa niej ni  LIDER.

– Warto, eby ka dy inwestor sprawdza

uwa nie nie tylko ofert  – podkre la Darek.

– Warto zainteresowa  si  równie  wszelkimi 

dokumentami dotycz cymi urz dzenia, form 

i warunków gwarancji, posiadania przez 

wykonawc  wdro onego systemu jako ci 

oraz sytuacj  finansow  firmy. Wa ne jest 

sprawdzenie nawet kilkunastu dzia aj cych 

ju  urz dze  wykonanych przez firm  i uzy-

skanie opinii o wykonawcy od wcze niejszych 

klientów,  i... to bardzo wa ne – nale y

dopyta  o termin oczekiwania na cz ci za-

mienne! Mo e wówczas nikt nie b dzie musia

prze ywa  takiego koszmaru jak my!

JE ELI UWA ASZ, E TWOJA HISTORIA RÓWNIE NADAJE SI NA REPORTA , OPISZ J KRÓTKO NA FORUM: www.budujemydom.pl/forum 
LUB NAPISZ NA ADRES mzelkowski@budujemydom.pl SKONTAKTUJEMY SI Z AUTORAMI WYBRANYCH POSTÓW.

Beata i Darek nie zniech cili si  do idei 

korzystania z pompy ciep a w ogóle. Poszukuj

aktualnie firmy produkuj cej pompy ciep a

i traktuj cej klientów powa nie

Proces s dowy da 

nam mo e poczucie 

sprawiedliwo ci, ale nie 

zmieni faktu, e nasza 

sytuacja by a i jest 

dramatyczna

”

”

Wiemy, e nasz 

autoryzowany 

przedstawiciel spartoli

robot , ale nie mamy 

zamiaru wam pomaga

w jego ciganiu. Mo emy 

wam sprzeda  nowe 

urz dzenie i skasowa

nowe pieni ki

”

”
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