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Ezúton igazoljuk, hogy a fent megnevezett építkezésen a REHAU RE.GUARD vízőr beszerelése és üzembe helyezése a REHAU érvé-
nyes tervezési, beépítési és kezelési utasításai szerint történt. 

Hely, dátum                                                                                                                                                               A beszerelést végző cég pecsétje és aláírása

A REHAU a jelen garanciális feltételek alapján garanciát vállal, és a berendezés üzembe helyezésétől számított 3 évig káreseményen-
ként legfeljebb 100 000,- EUR és az összes káreseményre vonatkozóan legfeljebb 500 000,- EUR kárösszegig terjedően felelősséget 
visel. Ez a garancia a beszerelést végző cég felé érvényes, amennyiben az építtető igényekkel lép fel vele szemben.

Jelen garanciabizonyítvány csak akkor érvényes, ha teljesen kitöltötték, aláírták, és a REHAU illetékes értékesítési irodája ellátta 
garanciabizonyítvány-számmal.

Ezt a nyilatkozatot az üzembe helyezéstől számított három hónapon belül el kell juttatni a REHAU Kft-hez jóváhagyásra (a címet lásd 
a hátoldalon).

Garanciabizonyítvány száma*):

Dátum*):

*)  A REHAU tölti ki. 
 A garanciális feltételek érvényesek.

REHAU Kft.
mérnök üzletkötő

REHAU Kft.
épületgépészeti üzletágvezető

Garanciabizonyítvány
RE.GUARD vízőr

Építkezés tárgya: Beszerelés dátuma:

Üzembe helyezés dátuma:

RE.GUARD sorozatszáma:

RE.GUARD beépítési helye:

A beszerelést végző cég: LAN-MAC RE.HUB Gateway:

1. RE.GUARD vízjelző (telepítés helye/megnevezés):

2. RE.GUARD vízjelző (telepítés helye/megnevezés):

Szervizpartner (amennyiben nem azonos a beszerelést végző céggel): 3. RE.GUARD vízjelző (telepítés helye/megnevezés):

4. RE.GUARD vízjelző (telepítés helye/megnevezés):

5. RE.GUARD vízjelző (telepítés helye/megnevezés):



1. A garancia hatálya
1.1  Garantáljuk, hogy a lehető legnagyobb gondossággal  
 kifejlesztett és előállított REHAU RE.GUARD vízőr  
 (a továbbiakban: termék) kizárólag kifogástalan alap- 
 anyagok és minőségi alkotóelemek felhasználásával 
 készül. A gyártási folyamatot folyamatosan ellenőrizzük 
 és dokumentáljuk.  

1.2  A REHAU garantálja a termékek kifogástalan műkö- 
 dését a kiszállítás időpontjában.

1.3  A garancia nem terjed ki a kopó alkatrészekre, mint 
 például az elemekre, tömítésekre és hasonlókra,  
 valamint az oldható kötések tömítetlenségére és az 
 abból eredő további károkra.

1.4  A REHAU garantálja, hogy a készüléksorozat utolsó 
 kiszállítását követően 5 évig pótalkatrészeket/csere-  
 készülékeket biztosít.

2. A garancia feltételei
2.1  A garancia azzal a feltétellel jön létre, hogy a beszerelést 
 és az üzembe helyezést ipari működési engedéllyel 
 rendelkező és a REHAU által felhatalmazott szakkivi- 
 telező a jogszabályi rendelkezéseknek és a vonatkozó 
 szabványoknak megfelelően végzi el.

2.2  Feltétel továbbá, hogy a hiánytalanul kitöltött garancia- 
 bizonyítvány az üzembe helyezési jegyzőkönyvvel  
 együtt az üzembe helyezést követő három hónapon 
 belül aláírva megérkezzen a REHAU Kft-hez.  
 

2.3  Feltétel továbbá, hogy az előírt karbantartási munká- 
 kat elvégezzék.

2.4  A REHAU garanciavállalása érvényét veszti, amennyi- 
 ben nem bizonyított, hogy az előírt tervezési, beépíté- 
 si és kezelési irányelveket betartották. A mindennemű  
 külső behatásra és a szerelési hiba vagy szerelési hi- 
 ányosság miatt keletkező károk kívül esnek a garancia 
 hatályán éppúgy, mint a harmadik fél illetéktelen  
 beavatkozása, a készülék manipulációja vagy szerkezeti  
 módosításai.

2.5  A REHAU garanciavállalása érvényét veszti továbbá,  
 ha a károk tekintet nélkül a keletkezésük okára vis 
 majorra, mint például villámcsapásra, tűzre, viharra, 
 jégesőre, fagyra stb. vezethetők vissza, vagy kezelési  
 hiba, gondatlanság, szándékosság vagy nem rendelte- 
 tésszerű használat esete áll fenn. 

2.6  Káresemény esetén haladéktalanul, legkésőbb a kár 
 bekövetkeztétől számított nyolc napon belül értesíteni 
 kell a REHAU Kft-t, illetve a REHAU által felhatalma- 
 zott szervizpartnert, és az elhárítási intézkedések meg- 
 kezdése előtt alkalmat kell biztosítani a kár kivizsgálá- 
 sára. 

2.7  A REHAU esetleges kárenyhítésre irányuló intézkedései 
 nem jelentik a garanciális felelősség elismerését.  
 
 A kártérítésre vonatkozó tárgyalások semmiképpen sem 
 jelentik azt, hogy nem kifogásoljuk, ha a 2.6 pontban közöl- 
 tek végrehajtása nem időben, szakmailag megalapozatla-
 nul, vagy más szempontból nem megfelelően történt.

3. Garancia időtartama
3.1  A normál garancia időtartama az üzembe helyezést követő 
 3 évig tart. 
 
3.2  A kibővített garancia (rendszergarancia) időtartama az  
 üzembe helyezést követő 5 évig tart. 

3.3  A kibővített garancia rendszergaranciának minősül, ha 
 a REHAU RAUTITAN épületgépészeti csővezetékrendszert 
 alkalmazzák. 

4. A garanciális szolgáltatások tartalma és végrehajtása
4.1  A REHAU felelőssége magában foglalja a károsodást szen- 
 vedett alkotóelemek/rendszerek/készülékek díjmentes 
 cseréjét, valamint a javításhoz kapcsolódó munkabéreket 
 és kiszállási díjakat, ha a károk igazolhatóan gyártási hi- 
 bára vezethetők vissza, és a REHAU-nak kártérítési köte- 
 lezettsége van a károkra vonatkozóan. Ebben az össze- 
 függésben azokat a károkat is megtérítjük, amelyek 
 a hibás alkatrészek kibontása, kiszerelése vagy kivétele, 
 illetve kifogástalan REHAU alkatrészekre való kicserélése 
 vagy áthelyezése során keletkeznek. Ide tartoznak azok 
 a szükséges helyreállítási munkálatok is, amelyeknek 
 célja a káresemény előtti állapot visszaállítása. A garan- 
 cia hatálya nem terjed ki a csere miatt fellépő használat- 
 és termeléskiesésre, üzemmegszakításra és értékcsökke- 
 nésre, valamint a hasonló közvetett károkra.

4.2  A REHAU a 4.1 pont értelmében káreseményenként  
 legfeljebb 100 000,- EUR és az egy éven belül előforduló  
 összes káreseményre vonatkozóan legfeljebb 500 000,-  
 EUR kárösszegig terjedően vállal felelősséget.   
 Minden egyéb, a 4.1 pontban foglaltakon kívül felmerülő  
 dologi kárért és/vagy személyi sérülésért a REHAU  
 a törvényi keretek között felel.

4.3  Ezen garancia jogosultjának valamely garanciális szolgál- 
 tatás igénybevételekor be kell mutatni a megfelelően  
 kitöltött garanciabizonyítványt.

4.4  A REHAU fenntartja a jogot, hogy káresemény esetén saját 
 maga által kiválasztott szakcéget bízzon meg az esetleges
 helyreállítási munkák elvégzésével. A REHAU szintén fenn- 
 tartja a jogot, hogy saját maga döntsön arról, hogy a rend- 
 szerelemek javítását, illetve cseréjét vagy a teljes kicseré- 
 lést részesíti-e előnyben a helyreállítás során.  

4.5  A garanciális szolgáltatás garanciaidő alatt történő 
 igénybevétele nem hosszabbítja meg a garancia teljes 
 időtartamát.

4.6  A szóbeli kiegészítő megállapodások nem érvényesek.
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A dokumentum szerzői jogvédelem alá esik. Minden ezen 
alapuló jog fenntartva, beleértve a fordítást, utánnyomást, az 
ábrák kivételét, adásba kerülést, fotómechanikai vagy egyéb 
úton történő reprodukciót és adatfeldolgozást.

Az alkalmazásokra vonatkozó és legjobb tudásunk szerint 
nyújtott írásbeli és szóbeli tanácsadásunk többéves tapaszta-
latainkon és meghatározott szabványokon nyugszik. A REHAU 
termékek felhasználási célját a műszaki terméktájékoztató 
tartalmazza. A mindenkori aktuális változat az interneten az 
alábbi címen tekinthető meg: www.rehau.com/TI. A termékek 
alkalmazása, felhasználása és feldolgozása az ellenőrzési 
lehetőségeinken kívül esik, ezért kizárólag az adott alkalmazó/
felhasználó/feldolgozó felelősségi körébe tartozik. Ha mind-
ezek ellenére mégis felmerül a szavatosság kérdése, az csakis 
szállítási és fizetési feltételeink alapján érvényesíthető, melyek 
a www.rehau.hu/sff link alatt tekinthetőek meg, amennyiben 
a REHAU-val nem született másfajta írásbeli megállapodás. 
Ez vonatkozik az esetleges garanciális igényekre is, amelyek 
esetében a garancia termékeink általunk meghatározott 
specifikációknak megfelelő állandó minőségére vonatkozik. A 
műszaki változtatás jogát fenntartjuk.


