GARANCIALEVÉL
A vásárló neve:
Szállítási cím:
Bizonylatszám/dátum:

A Pápateszéri Téglaipari Kft., a Bakonytherm kéményrendszereinek samott elemeire,

30 év garanciát vállal,
az alábbiak szerint:
BTK kéményrendszer: savállóságára
BTP kéményrendszer: savállóságára, nedvességre-érzéktelenségére vagy koromégés ellenállóságára
Savállóság (meghatározása): A samott csőrendszerünk, normál használat esetén a kicsapódó savaknak ellenáll, nem korrodál, nem perforálódik, illetve fenti hatás következtében a kéménycsövek tömegvesztesége nem haladja meg az MSZEN
1457.10. szakaszában rögzített mértéket, a garanciális időszak alatt.
Nedvességre érzéketlenség (meghatározása): az EN 13063-2:2005 szabvány 5.3.2.1 szakasza alapján a gyárunk biztosítja
a kémény nedvességre érzéketlenségét, a garanciális időszak alatt.
Koromégéssel szembeni ellenállóság (meghatározása): gyárunk a garanciális időszak alatt biztosítja az MSZ EN 1457.
szabvány 9. szakaszában foglaltak szerinti, dekralált gáztömörségi osztályt.
A garancia teljesítésének feltételei:
Bakonytherm Kéményrendszerek építésének általános szabályai:
1. A Bakonytherm kéményrendszereket a vonatkozó előírások, szabványok, a gyártói építési utasítások és általános biztonsági szabályok betartásával kell építeni!
2. A Bakonytherm kémény rendszer alkatrészeinek elhagyása vagy helyettesítése tilos!
3. A kémény tetőn kívüli szakaszát 1,5 m magasságtól, meg kell erősíteni. A megerősítés módját tervezőnek kell meghatározni, merevítésre lehetőséget nyújt a köpenyelemek sarkaiba végigfutó furatok, amelyekben betonacélt helyezhetünk el, és
híg betonnal kiönthetjük azt.
4. A Bakonytherm kéményrendszereket függőlegesen, elhúzás nélkül kell megépíteni.
Bakonytherm Kéményrendszerek és fűtőberendezések csatlakoztatásának szabályai:
1. A fűtőberendezés szabványos füstcsövének minimum 1 cm-rel kisebb átmérőjűnek kell lennie, mint a kémény csatlakozó
idom átmérőjének, a dilatációs hézagot nem éghető rugalmas anyaggal kell kitölteni!
2. A kéményre, a vonatkozó szabványok, fűtőberendezés gyártok, illetve a kéménygyártó által javasolt típusú teljesítményű,
méretezéssel igazolt szabványos fűtőberendezések csatlakoztathatóak.
Bakonytherm Kéményrendszerek üzembe helyezésének, használatának szabályai:
1. A felépített kéményt a természetes kiszáradást követően, a kémény vizsgálattal megbízott szakmai cég engedélyével
(kéményseprők) lehet használatba venni!
2. A használatbavételről a területileg kémény átvételre jogosult társaság, jegyzőkönyvet állít ki.
3. A kéményekre csatlakoztatott fűtőberendezésekben a készülékekhez előírt szabványos fűtőanyagok használhatók!
Fontos: a kéményt az érvényes előírások szerinti gyakoriságban szakszerűen tisztítani kell!
Amennyiben fenti, az építési utasításban is szereplő feltételek nem teljesülnek, valamint a fűtőberendezésen olyan változtatások lettek végrehajtva, amely jelentősen befolyásolja a kémény terhelését, a gyártó a garanciális igényt elutasítja. Garanciavesztéssel jár, ha a sérült kéményt a gyártó képviselőjének vizsgálata előtt megbontják, vagy a sérült alkatrészt kicserélik.
Garanciális igény bejelentése és módja: Írásban a meghibásodást követő 30 napon belül, mellékelve a számla, kereskedő
által kiállított garancia levél, kémény átvételi jegyzőkönyvek másolatait.
Jelen garancia vállalás alapján a gyártó, kizárólag a garanciális alkatrészek, cseréjét vagy javítását vállalja, egyéb kár és költségtérítésre nem köteles.
A garancia nem terjed ki: elemi, valamint harmadik személy által okozott károkra.
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