
Garanciabizonyítvány 

A Szerelvénybolt Kft.-től a HakaTherm csőrendszerre 

(ezt az oldalt kérjük az info@haka.hu email címre megküldeni) 

 

A szerelvények üzembe helyezésétől számított 10 éven belül kárestenként 50.000.000 Ft. erejéig vállaljuk a 

Szerelvénybolt Kft. Garanciális Feltételeiben rögzített anyagi felelősséget. 

  Az épület tulajdonosa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  Az építési projekt 

 neve/megnevezése: ……………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

 címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

  Milyen célra fogják használni az épületet: ………………………………………………………………………………………………………….……. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  Az építész neve, elérhetősége: ………………………………………………………………………………………………………………………..………. 

  Tervező/mérnöki iroda neve, elérhetősége: …………………………………………………………………………………………………….……… 

  A vállalkozó/beszerelő neve, elérhetősége: …………………………………………………………………………………………………………….. 

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

  Az esztrichet készítő szakipari cég neve, elérhetősége: ……………………………………………………………………………………………. 

  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

  A burkoló vállalkozó neve: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  A befejezés időpontja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  A rendszer üzembe helyezésének időpontja: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

   Ezennel igazoljuk, hogy a fent megnevezett építési projektben, a HakaTherm csöveket, HakaTherm szerelvényeket 

a Szerelvénybolt Kft. által ezek tervezésére, beszerelésére és üzembe helyezésére kiadott utasításoknak megfelelően 

szereltük be és helyeztük üzembe (kérjük a nyomáspróba-jegyzőkönyvet mellékelni). 

 

Kelt:……………………………………………………………………          ……………………………………………………………………………………………….. 

        A fűtés/vízszerelő cég bélyegzője és aláírása 

A Szerelvénybolt Kft. a fenti garanciát a vállalkozó által vele szemben támasztott reklamációk tekintetében vállalja. 

Jelen garancialevél csak kitöltve, aláírva, illetve akkor érvényes, ha ellenjegyzés céljából a Szerelvénybolt Kft.-nek 

megküldték. 

Ezen garancianyilatkozat csak akkor érvényes, ha teljesen ki van töltve és a Szerelvénybolt Kft. ellenjegyezte. A 

nyilatkozatot az üzembe helyezéstől számított három hónapon belül el kell küldeni a Szerelvénybolt Kft. címére, 

6000 Kecskemét, Ceglédi út 38., vagy az info@haka.hu email címre. 

 

A garanciabizonyítvány száma: ……………………………………               ……………………………………         ………………………………… 

A garanciabizonyítvány számát a Szerelvénybolt Kft. tölti ki!  Helyi termék képviselő             Szerelvénybolt Kft. 

          P.H.              P.H. 
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HakaTherm Csőrendszer 
Garancia-levél 

A Szerelvénybolt Kft. 

garanciális feltételei 

1. A garancia köre 

1.1 Ezúton szavatoljuk, hogy a 

HAKA.Gerodur AG (székh.: Mooswiesstrasse 

67., CH-9201 Gossau) a Gerodur GmbH. 

(székh.: Andreas-Schuber str. 6. D-01844 

Neustadt) és a PIPETEC GmbH (székh.: Hinter 

Stöck 6., 72406 Bisingen - NÉMETORSZÁG) 

termékei a továbbiakban: a HakaTherm 

csövek, HakaTherm szerelvények (a 

termékek) jó minőségű nyersanyagokból 

készülnek és gyártásuk során a lehető 

legnagyobb gondossággal jártak el. 

Szavatoljuk, hogy a termékek jó állapotban 

vannak. 

2. Garanciális feltételek 

2.1. A jelen garanciális feltételek alá tartozó 

Termékek a leszállított teljes rendszer – a 

továbbiakban: a Rendszer – részét képzeik. 

2.2. A garancia csak azokra a kárigényekre 

nyújt fedezetet, amelyek a Rendszer üzembe 

helyezésétől számított 10 éven belül 

merülnek fel. A beszereléskor, illetve az 

üzembe helyezéskor a szerelői nyilatkozat 

kiállítása megtörtént, a kivitelezés szakszerű 

módjáról és az előírt technológiai utasítások 

betartásáról a szerelési vázlat, a megvalósult 

kivitelezés rövid műszaki leírása 

rendelkezésre áll. 

2.3. A jelen garancia-levelet ki kell tölteni a 

beszerelést végző szeméynek és a helyi 

Termék képviselőnek alá kell írnia, valamint 

az ún. nyomáspróba-jegyzőkönyv felvétele is 

kötelező. 

2.4. A jelen garancia nem érvényes a 

másoktól (azaz nem a Szerelvénybolt Kft.-től) 

származó csövekre és szerelvényekre. 

2.5. A garanciát csakis az alábbi feltételekkel 

adjuk meg és azok fennállta esetén érvényes: 

a) a Termékeket és azok részeit normál 

körülmények között raktározzák, szerelik be, 

üzemeltetik és tartják karban, 

b) a Termékeket és azok részeit nem 

üzemeltetik túlterhelés altt vagy rendeltetés-

ellenesen, 

c) a jelen garanciális feltételeket a 

megrendelő-beruházó-tulajdonos-vevő 

kifejezett írásbeli nyilatkozatával elfogadta 

2.6. A Szerelvénybolt Kft. által adott garancia 

nem érvényes, ha az előírt tervezési, 

beszerelési és üzemeltetési irányelvek 

betartása nem bizonyítható. 

2.7. A Rendszert hozzáértő személynek kell 

beszerelnie. A külső behatásokból eredő 

sérülésekre (pl. a csővezetékrendszer 

megfúrására, fagykárokra stb.) valamint a 

helytelen vagy hibás összeszerelésre a 

garancia nem terjed ki. 

2.8. Kárigény esetén a Szerelvénybolt Kft.-t 

haladéktalanul értesíteni kell és a kár 

bekövetkeztétől számított nyolc napon vagy 

az írásban megállapodott egyéb időtartamon 

belül, de még bárminemű javítási munka 

elvégzése előtt lehetőséget kell biztosítani 

számára a kár megtekintésére. Amennyiben 

ezt elmulasztanák, ez az igény elvesztését 

eredményezi. 

2.9. Az, ha a kár enyhítése érdekében a 

Szerelvénybolt Kft. bármilyen intézkedést 

tesz, nem jelenti, hogy elismerte garanciális 

felelősségét. A kár kifizetésére irányuló 

tárgyalások semmilyen körülmények között 

sem értelmezhetők a jelen Garanciális 

Feltételek 2.8. pontja szerinti 

kárbejelentéssel kapcsolatos azon 

kifogásolási jogért adott 

ellenszolgáltatásként, hogy a kárbejelentés 

nem történt meg a megfelelő időben, 

határidőn kívül történt vagy egyéb 

szempontból hiányos volt. 

3. A garancia köréből való kizárás 

A garancia nem terjed ki az alább felsorolt 

alkatrészekre és a Szerelvénybolt Kft. nem ad 

garanciát rájuk vonatkozóan: 

a) azokra a cikkekre, melyek anyaga kifárad, 

és melyek javítása vagy cseréje a normális 

elhasználódás következtében válik 

szükségessé; 

b) melyek javítása vagy cseréje hanyagság (ha 

nem a Szerelvénybolt Kft.-nek tudható be), 

baleset, durva bánásmód, rongálás, a 

Termékek szállítás során bekövetkezett 

sérülése, nem megfelelő beszerelés (ha nem 

a Szerelvénybolt Kft. végezte), elégtelen 

karbantartás, a normálistól eltérő feltételek 

vagy hőmérséklet, szennyeződés miatt vagy 

egyéb a Szerelvénybolt Kft.-nek fel nem 

róható hiba miatt vált szükségessé, 

c) melyeken a Vevő vagy más személy a 

Szerelvénybolt Kft. előzetes írásbeli 

beleegyezése nélkül javításokat, 

változtatásokat vagy módosításokat hajtott 

végre, 

4. A kárigény köre és rendezése 

4.1. A Szerelvénybolt Kft. által viselt anyagi 

felelősség a károsodást szenvedett Termékek 

ingyenes cseréjére, valamint a kár 

bekövetkezte előtti feltételek 

helyreállításához esetleg szükséges javítási 

munkákra terjed ki, feltéve, hogy az előírt 

minőségű közeggel való üzemeltetés, 

feltételek betartása megtörtént. 

4.2. A 4.1. szakaszban meghatározott anyagi 

felelősséget a Szerelvénybolt Kft. 

kárigényként 50.000.000 Ft, éves szinten az 

összes kárigényt figyelembe véve 50.000.000 

Ft összeghatárig vállalja. 

4.3. Kárigény esetén a garanciális fedezetre 

jogosult személy köteles bemutatni a 

megfelelően kitöltött garancia-levelet, a 

préseléshez használt gép nyomóerő 

vizsgálatának 12 hónapnál nem régebbi 

jegyzőkönyvét, a nyomáspróba 

jegyzőkönyvet és az áfás számlát, illetve 

készpénzes bizonylatot a vásárlás tényének 

megtörténtéről. 

4.4 A Szerelvénybolt Kft. fenntartja magának 

a jogot, hogy a szükséges javítási 

intézkedések elvégzésére az általa 

kiválasztott alkalmas társaságok 

szolgáltatásait vegye igénybe. 

4.5. A garanciális időszak alatt tett kárigények 

a teljes garanciális időszakot nem 

hosszabbítják meg. 

4.6. A kiegészítő szóbeli megállapodások 

semmisek. 

5. Az anyagi felelősség korlátozása 

A Szerelvénybolt Kft. semmilyen esetben nem 

felel a Vevő vagy a Termékek felhasználója 

felé semmilyen különleges, járulékos, vagy 

következményes kárért, függetlenül attól, 

hogy ez személyekben vagy vagyonban 

következik-e be, az elmaradt hasznot, a 

használat kimaradását vagy bármilyen más 

közvetett kárt jelent. A garancia állítólagos 

megsértéséből eredően a Szerelvénybolt Kft. 

anyagi felelőssége nem haladja meg az 

eladott Termékekben tapasztalható hiba 

kijavításának vagy a Termékeknek a jelen 

Garanciális Feltételek 4.1. pontja szerint 

hibátlanokkal történő kicserélésének 

költségeit. 

A FENTI GARANCIA KIZÁRÓLAGOS ÉS NEM 

TARTALMAZ SEMMIFÉLE MÁS KIFEJEZETT 

VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIA-

VÁLLALÁST. 

6. A levonások kizárása 

A Vevőnek vagy a Termékek felhasználóinak, 

illetve, a Szerelvénybolt Kft.-nek a jelen 

garancia alapján a garanciális követelések 

tekintetében járó összegekből levonás nem 

tehető. Ezeket az összegeket teljes egészében 

ki kell fizetni és a Szerelvénybolt Kft. a 

jóváírást a Vevő felé külön teljesíti. 

Amennyiben a Vevő bármi ilyen levonást 

eszközöl, úgy a Szerelvénybolt Kft. azonnali 

hatállyal mindaddig mentesül a jelen 

Garancia alapján fennálló kötelezettségei 

alól, amíg a szóban forgó levonást a Vevő 

teljes egészében ki nem fizette. 

7. A jogok és kötelességek átadása 

A garanciával kapcsolatos jogok a tárgyalt 

objektum elidegenítése esetén az új 

tulajdonosra szállnak át.

A fenti Garancia-levél 

A fenti Garancia-levél tartalmát kifogás nékül, teljeskörűen elfogadom.   …………………………………………………………… 

Kel: …………………………, ……………….év ………………hó …………….napján.    megrendelő-beruházó-tulajdonos-vevő 


