GARANCIALEVÉL
A Swedsteel-Metecno Kft. a jelen garancialevélben foglalt feltételek szerint jótállást vállal
a Swedsteel Caracol esővízelvezető ereszcsatorna rendszer,
a Swedsteel PLX - GC50 bevonati rendszerű sík- és tekercslemezek
(a továbbiakban: termék) vonatkozásában azért,
hogy a rendszer elemein az értékesítéstől 1 számított

50 év
alatt nem jelentkezik olyan anyaghiba, amely az acéltermékek átrozsdásodását okozza
ezen időtartam alatt (a továbbiakban: garancia).

a Swedsteel SLX – HBPE35 bevonati rendszerű sík- és tekercslemezek,
hogy azokban az értékesítéstől1 számított

30 év
alatt nem jelentkezik olyan anyaghiba, amely az acéltermékek átrozsdásodását okozza
ezen időtartam alatt (a továbbiakban: garancia).

a Swedsteel STL24 – MPE30 és PE25 bevonati rendszerű cserepeslemezek,
a Swedsteel SCL 25 és 38– MPE30 és PE25 bevonati rendszerű előkorcolt tetőprofilok,
a Swedsteel STR/STW 20-35-45 és SIN18 típusú – MPE30 és PE25 bevonati rendszerű
trapéz- és szinuszlemezek,
a Swedsteel SSL, SSL-C – MPE30 és PE25 bevonati rendszerű sík- és tekercslemezek,
a Swedsteel különféle típusjelű – MPE30 és PE25 bevonati rendszerű típus- és egyedi szegélyek,
a Swedsteel Z-C-CI-U profilú – Z275 bevonati rendszerű könnyűgerendák
(a továbbiakban: termék) vonatkozásában azért, hogy azokban az értékesítéstől1 számított

20 év
alatt nem jelentkezik olyan anyaghiba, amely az acéltermékek átrozsdásodását okozza
ezen időtartam alatt (a továbbiakban: garancia).

1. Jelen garancialevélben a termék vagy termékek értékesítése időpontján a
termék vagy termékeknek Swedsteel-Metecno Kft-től történő elszállításának
időpontja értendő!
Ha a fenti elszállítási időpont bármilyen oknál fogva nem állapítható meg, jelen
garancialevélben a termék vagy termékek értékesítésének időpontján a termék
vagy termékek vételárának a Swedsteel-Metecno Kft. részére történő maradéktalan megfizetésének időpontját kell érteni. Banki átutalással történő fizetés
esetén ez az az időpont, amikor a termék vagy termékek vételára a Swedsteel-Metecno Kft. bankszámláján maradéktalanul jóváírásra került.
A) A garancia érvényesítésének feltételei
Jelen garancia érvényesítésére a termék vevője vagy a termék végfelhasználója
(a továbbiakban: vevő) jogosult.
1. Jelen garancia, a 2016. június 1. után, Magyarország területén értékesített
és a jelen garancialevélben meghatározottak szerint felszerelt, illetve beépített termékre vonatkozik, feltéve, hogy a termék az értékesítéstől számított
legkésőbb hat hónapon belül felszerelésre, illetve beépítésre (a továbbiakban
együtt: felszerelés) került.
2. A vevő nyugtával, vagy számlával köteles igazolni a vásárlás tényét, valamint
hitelt érdemlő módon köteles igazolni a terméknek az értékesítés időpontjától számított hat hónapon belül történő felszerelésének tényét.
3. A termék felszerelése az értékesítéskor érvényes, a Swedsteel-Metecno
Kft. által előírt alkalmazástechnikában, szerelési útmutatóban foglaltak
szerint történt.
4. A termék az értékesítést követően - azonban a felszerelést megelőzően semmilyen módon nem sérült, nem károsodott.
5. A garanciális igény bejelentésére a jelen garancia C) pontjában meghatározott időtartamban és módon került sor.
6. A termék szállítása, a felszerelés előtti tárolása, felszerelése, és a felszerelés utáni karbantartása az erre vonatkozó gyártói utasítások maradéktalan
betartása mellett történt.
7. Egy épületen belül, ha az azonos típusú profilozott lemezek, illetve ha a profilozott lemezek és a hozzá tartozó szegélyek nem azonos bevonatú anyagból
készülnek, garanciális igény nem érvényesíthető.
8. A PLX, SLX, SSL, STL, SCL, STR/STW 20-35-45, SIN18 burkolati elemek
esetén a garanciális igény nem érvényesíthető, ha a tető- és falburkoló
lemezek beépítése nem a Swedsteel-Metecno alkalmazástechnika szerint
történik, illetve ha beépítésükhöz nem ezek Swedsteel-Metecno tartozékait,
azaz nem a Swedsteel-Metecno által forgalmazott szegélyelemeket, kötőelemeket, tömítő profilokat, tetőátvezető elemeket, tetőbiztonsági elemeket,
szellőzőelemeket, építési fóliákat, tömítőanyagokat, tetőbiztonsági elemeket,
javítófestékeket, bevilágító elemeket stb. alkalmazzák.
9. A Caracol ereszcsatorna rendszer esetén garanciális igény nem érvényesíthető, ha a Caracol ereszcsatorna rendszerbe más ereszcsatorna rendszer
elemei is beépítésre kerülnek, illetve ha egy rendszeren belül nem azonos
bevonati rendszerű elemek kerülnek vegyesen beépítésre.
B) Az igénybejelentés formája és megvizsgálása
1. A garanciális igényt írásban kell benyújtani a terméket értékesítőnek, vagy a
Swedsteel-Metecno Kft.-nek a vásárlás tényét igazoló számla vagy nyugta
és a terméknek az értékesítéstől számított hat hónapon belüli felszerelése
tényét hitelt érdemlő módon igazoló dokumentum, vagy nyilatkozat csatolásával.
2. A Swedsteel-Metecno Kft. illetve megbízott képviselője számára – egy előre
egyeztetett időpontban – lehetővé kell tenni a kifogásolt termék helyszínen
való megtekintését, illetve az igénybejelentés alapjául szolgáló hibás teljesítés megvizsgálását.
3. A benyújtott garanciális igényt – annak a Swedsteel-Metecno Kft.-hez történő beérkezését követően - 30 napon belül kerül kivizsgálásra, melynek elbírálásáról a garanciális igényt benyújtó fél írásbeli tájékoztatásban részesül.
4. A garanciális igény teljesítése érdekében a vevő költségmentesen köteles
biztosítani a kivitelezés helyszínét, az oda való bejutást, az áru rakodásának
és tárolásának lehetőségét és eltűrni a javítással együtt járó körülményeket,
melyet a vevő szükségtelen háborítása nélkül kell végrehajtani.
Biatorbágy, 2019. január 3.

C) A garancia tartalma és terjedelme
1. Amennyiben az értékesítés napjától számítva a jelen garancialevélben
meghatározott időtartam alatt kerül sor a garanciális igény bejelentésére, a
Swedsteel-Metecno Kft. a bejelentett igény elfogadása esetén az elfogadás
közlésétől számított 30 napon belül ingyenesen (beleértve a szállítási költségeket is) leszállítja az új termékeket a vevőnek, vagy a vevő által megbízott
harmadik személynek olyan mennyiségben, amennyi szükséges a garanciális
igénnyel érintett termékek cseréjéhez és ahhoz, hogy a termék a rendeltetésének megfelelően funkcionáljon. A Swedsteel-Metecno Kft. a szerelési
költségek megtérítésére azonban nem köteles.
2. A fentieken kívül jelen garancia nem terjed ki semmilyen közvetlen, vagy közvetett, következményi kárra, valamint előre nem látható károkra (függetlenül
a kár jellegétől), továbbá termeléskiesésből, esetleges piacvesztésből vagy
bármely egyéb hasonló okból kimutatható elmaradt haszonra, sem pedig
bármilyen egyéb kártérítésre vonatkozóan, a Polgári Törvénykönyv termékfelelősségre vonatkozó rendelkezésein túlmenően.
3. A garancia nem terjed ki a következményi vagy olyan gazdasági károkra sem,
mint elmaradt haszon, bevétel vagy megtakarítás, más eszközök elvesztése
vagy megrongálódása, leállási költségek vagy az üzleti tevékenyég megszakításából keletkező veszteség, eltávolítás, vagy újratelepítés költségei,
harmadik fél követelései, amelyek a termék használatából erednek, akár
szerződésszegéssel, szerződésen kívüli kárral, vagy objektív felelősséggel
kapcsolatos igényérvényesítés során merül fel.
D) A garancia érvényesíthetőségének egyéb kötelező előírásai
1. A szállítási, tárolási, szerelési, és karbantartási utasításokat szigorúan be kell
tartani. Ezen utasítások mellőzése, illetve a ezek mellőzésére visszavezethető meghibásodás esetén a garancia nem érvényesíthető.
2. A garancia „normál” környezetben való használat esetén érvényesíthető. A
garancia nem érvényesíthető, ha a felhasználás helye korrozív, vagy egyéb
kémiai hatású környezetben van (pl. magas só, vagy ammónia tartalmú levegő, állandó kontaktus vízzel, korrozív anyagokkal, vegyszerekkel, oldószerekkel, ragasztóanyagokkal, füsttel, hamuval, földdel, állati ürülékkel, stb.).
3. A termékek nem érintkezhetnek kontakt-korróziót okozó fémekkel (pl.:
rézzel, vagy rézből készült, illetve rézzel bevont anyagokkal), továbbá nedves
betonnal (kivétel: bennmaradó zsaluzatként történő alkalmazáskor a beton
szilárdulási ideje alatt), nedves épületfával, vagy talajjal.
4. A csapadékvíz szabad lefolyását minden esetben biztosítani kell.
5. Nem érvényesíthető a garancia az extrém időjárás által okozott károkra (pl.
jégverés, viharkár, stb.), valamint az elemi károkra.
6. Az összeszerelésnek, a használatnak, és a karbantartásnak a Swedsteel-Metecno kft. által kiadott útmutatásoknak megfelelően kell történnie.
7. Összeszerelésnél a Swedsteel-Metecno Kft. által előírt szerszámokat és
rögzítőelemeket kell használni. A garancia nem érvényesíthető, ha a terméken, vagy annak közvetlen környezetében sarokköszörű, illetve gyorsvágó
használata történt.
8. A terméket tilos mechanikai, vagy vegyi úton megsérteni.
9. Az összeszereléskor keletkező fémforgácsot, vagy egyéb lerakódásokat
szakszerűen el kell távolítani a termékről.
10. A garancia nem vonatkozik a termékek bevonatára, azok színtartóságára,
vagy szín eltéréseire, továbbá a javítófestékkel kezelt felületekre.
11. Nem vonatkozik a garancia a kivitelezési hibákra visszavezethető meghibásodásokra.
12. A garancia nem érvényesíthető a termék nem rendeltetésszerű használata
esetén.
A Swedsteel-Metecno Kft. nem vállal garanciát olyan közvetett, vagy közvetlen
károkért, amelyek a fent felsoroltak következtében, vagy elmulasztása miatt
történtek.
A jelen garancialevél szerint vállalt jótállás a vevőnek, illetve a fogyasztóknak a
jogszabályból eredő jogait semmilyen módon nem érintik. A garancialevélben
nem szabályozott kérdésekre nézve a Ptk. és az Általános Szerződési Feltételek
rendelkezései irányadóak.
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