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Schilder 140 termékszavatosság

Termékszavatosság által garantált termékekre vonatkozó feltételek és
korlátozások!

A Termékszavatosság csak a rendeltetésszerűen telepített
(megfelelően takart és rögzitett) és használt Termékre vonatkozik!
Termékek, szolgáltatások, amelyekre nem vonatkozik a Termékszavatosság

A Termékszavatosság nem vonatkozik a telepítő által elvégzett, Termékkel kapcsolatos munkára, illetve a nem
Schilder márkájú anyagokra vagy eszközökre. A Termékszavatosság nem vonatkozik harmadik fél
anyagaira, eszközeire melyeket a Terméken használnak.

Szavatossági igény jelzése

Vevő a Termékkel kapcsolatban felmerült termékszavatossági igényét 10 napon belül köteles írásban (levélben vagy
elektronikus úton, tértivevényes módon) jelezni a kapcsolódó számlán feltüntetett eladó felé (továbbiakban
„Eladó”). Az igény jelzése felhatalmazást jelent Eladó és/vagy Forgalmazó számára, hogy kivizsgálja az igényt.
Amennyiben az igény jelzése elmarad, Vevő minden szavatossági jogát elveszíti, a Termékszavatosság
érvénytelenné válik és semmisnek minősül.

Szavatossági igény kivizsgálása

Amennyiben a szavatossági igény kivizsgálása alapján az igény a Termékszavatosság feltételeiben nem ütközik
kizáró okba és a hiba általános körülményeknek kitettség vagy gyártási hiba következménye, Forgalmazó,
döntésétől függően biztosítja a Termék kijavításhoz szükséges anyagokat vagy kicseréli azt. Vevő panaszának
kivizsgálásáról Eladó köteles gondoskodni, a benyújtott igény keltétől számított 14 napon belül. Vevő által hibásnak
vélt Termék hibáját Vevő köteles bemutatni Eladónak úgy, hogy a Termék hibája egyértelműen feltárható legyen. A
feltárásra igénybe vehető elektronikus kommunikáció vagy történhet személyes észre vételezés útján. Személyes
kivizsgálás esetén Vevőnek gondoskodnia kell arról, hogy a szavatossági igényben jelzett Termék felülete minden
szennyeződéstől mentes, száraz állapotú legyen. A vélt hiba sikertelen bemutatása esetén Eladónak további
teendője nincs. A szavatossági igény kivizsgálásához Vevőnek a Terméket eredeti állapotában kell meghagynia.
Bármilyen beavatkozás, módosítás a Terméken Vevő vagy harmadik fél által, a Termékszavatosság elévüléséhez
vezet. Amennyiben a kivizsgálás során kiderül, hogy az adott hibára nem terjed ki a Termékszavatosság, Vevő óra- és
kilométer díjat köteles fizetni. Amennyiben az így felmerült költségeket a számlán jelzett fizetési határidőig nem
téríti meg Vevő, a Termékszavatosság érvénytelenné válik és semmisnek minősül.

Kizáró okok

Forgalmazó a Termékszavatosság alapján nem tartozik kötelezettséggel vagy bármilyen más felelősséggel, ha
egy lyuk, repedés vagy hiba keletkezik a Termékben a következők miatt:

(a) természeti erők, katasztrófák, vis maior esetek: hurrikánok, tornádók, jégeső, villámlás, földrengés, radioaktív

sugárzás, rovarok vagy állatok, stb.;

(b) bármely személy tette(i), magatartása vagy mulasztása(i), vagy háborús események, amelyek miatt sérül a Termék
vagy romlik a Termék környezeti hatásokkal szembeni ellenállása;

(c) megfelelő körültekintés hiánya a Termék kezelése során;
(d) ha a Termék olyan anyagoknak, kemikáliáknak, hőhatásoknak van kitéve, amelyekkel az nem volt tesztelve;
(e) minden atipikus légköri körülmény, amely miatt sérül a Termék vagy romlik a Termék környezeti hatásokkal

szembeni ellenállása;

(f) minden módosítás, javítás vagy áthatolás a Terméken, melyet Forgalmazó írásban nem hagyott jóvá;

(g) helytelen telepítés vagy felhasználás;
(h) túlzott mértékű nyomás vagy fesztültség bármilyen forrás miatt.
A Forgalmazó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt
felismerhető; vagy
c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.
a)
b)

Jogorvoslat és átruházhatóság

Vevő a Termék átvételével minden más szavatosságról és/vagy jogorvoslatról lemond, melyek nincsenek a
Termékszavatosságban feltüntetve (kivéve törvényes szavatosságot). A Termékszavatosság Vevőre vonatkozik,
nem átruházható, nem átadható és kedvezményezettje harmadik fél nem lehet. A Termékszavatosság csak Eladó
képviselőjének aláírásával, a Termék vásárlásakor kapott számlával és annak teljes kiegyenlítését követően
érvényes.

Jogról való lemondás tilalma

Amennyiben Eladó/Forgalmazó bármely okból nem tudja, vagy nem akarja a jelen okiratban leírt feltételeket vagy
jogait érvényesíteni, az nem jelenti azt, hogy Eladó/ Forgalmazó eláll vagy lemond a jelen okiratban lefektetett
feltételekről, azok teljesítésének követeléséről, vagy jogairól.

Törvényi rendelkezések

Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a magyar Ptk., valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az
irányadóak.

Viták kezelése

A Termékszavatossággal összefüggésben fennálló vita vagy szavatossági igény esetén Eladó/Forgalmazó és Vevő
megegyeznek abban, hogy a vitás kérdéseket megkísérlik peren kívül, tárgyalásos úton rendezni. Amennyiben ez
nem vezet eredményre 30 napon belül, akkor kizárólag Eladó/Forgalmazó cégbejegyzési címe szerinti illetékes
bíróság (továbbiakban „Bíróság”) előtt érvényesíthetik igényüket. Mindkét fél visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz,
hogy az előzőekben meghatározott Bíróságon intézzék az esetleges jogi kérdéseket, elismerik annak illetékességét és
elfogadják azt a vitarendezés helyszínéül. A felek lemondanak minden jogukról, mellyel megkérdőjelezhetnék a
megnevezett Bíróság illetékességét vagy a vitarendezés helyszínét.
ELADÓ/FORGALMAZÓ KIZÁRÓLAG AZ ÁLTALA KIBOCSÁTOTT TERMÉKEKRE A JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT
SZAVATOSSÁGOT VÁLLALJA. ELADÓ/ FORGALMAZÓ KÖTELEZETTSÉGE A SZAVATOSSÁG IDŐTARTAMA SORÁN A
TERMÉK EREDETI, A SZAVATOSSÁGBÓL HÁTRALÉVŐ HÓNAPOK ALAPJÁN IDŐARÁNYOSÍTOTT ÁRÁRA KORLÁTOZÓDIK.
A JELEN TERMÉKSZAVATOSSÁG HATÁLYON KÍVÜL HELYEZ ÉS HELYETTESÍT MINDEN MÁS SZAVATOSSÁGOT ÉS
GARANCIÁT, LEGYEN AZ ÍROTT VAGY SZÓBELI, KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, BELEÉRTVE ÉS NEM KORLÁTOZVA AZ
ELADHATÓSÁGRA ÉS EGY ADOTT CÉLRA FELHASZNÁLÁSRA SZÓLÓ SZAVATOSSÁGOKAT (KIVÉVE A TÖRVÉNYES
SZAVATOSSÁGOT). VEVŐ SZÁMÁRA A TÖRVÉNYES SZAVATOSSÁG, BENNE A TERMÉKSZAVATOSSÁG AZ EGYETLEN
JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGE ELADÓVAL/FORGALMAZÓVAL SZEMBEN ÉS ELADÓ/FORGALMAZÓ NEM TARTOZIK
FELELŐSSÉGGEL SEMMILYEN KÖVETKEZMÉNYES, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, VÉLETLEN VAGY MÁS KÁRÉRT, BELEÉRTVE, DE
NEM KORLÁTOZVA A SZEMÉLYES SÉRÜLÉSRE, HALÁLESETRE, TULAJDONBAN BEKÖVETKEZETT KÁRRA, ELMARADT
NYERESÉGRE VAGY TERMÉSZETI KÁRRA. A TERMÉKSZAVATOSSÁG NEM MÓDOSÍTHATÓ, VÁLTOZTATHATÓ MEG
SEMMILYEN MÓDON, KIVÉVE ÍRÁSBAN GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ EGY FELJOGOSÍTOTT KÉPVISELŐJE ÁLTAL. SEMMILYEN
MÁS SZEMÉLYNEK NINCS JOGOSULTSÁGA ELADÓ/FORGALMAZÓ NEVÉBEN KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁST TENNI,
TÖRTÉNJEN AZ SZÓBAN VAGY ÍRÁSBAN.
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