
Garancialevél

Cembrit a.s., Lidická 302, Beroun, Czech Republic ( tov. “Cembrit”) a 

következő garanciát nyújtja a Magyarország területén értékesített és 

felhasznált Cembrit szálcement homlokzatburkolatokra, szálcement 

sík- és hullámpala termékekre valamint kiegészítőire (továbbiakban 

Termék) vonatkozóan:

A Cembrit garanciát vállal a termékek anyag hibából és 

gyártástechnológiából eredő meghibásodásaira a termék építkezésre 

szállítási időpontjától számított 10 éves időszakra vonatkozóan.

Garancia terjedelme: 

Amennyiben a garancia hatálya alá tartozó hiba bekövetkezik, úgy 

Cembrit jogosult: 

 1. a meghibásodott termék javítására vagy 

 2. a hibás termék mennyiségével egyező pótszállítás teljesítésére 

vagy

 3. a vételár visszatérítésére

A garancia  feltételei: 

A garancia csak abban az esetben érvényes, ha az alábbi feltételek 

mindegyike teljesül: 

A termék a Cembrit által kiadott alkalmazástechnikai kiadványában 

foglaltaknak, a szakma általános követelményeinek megfelelően, 

illetve a Cembrit ajánlásával egyezően került tárolásra és beépítésre. 

Cembrit nem köteles azon meghibásodásból eredő kár megtérítésére, 

amely a nem megfelelő tárolásból, beépítésből illetve a rendszeres 

karbantartás elmaradásából származik. 

Kizárólag azon hibák kerülnek megtérítésre a garancia keretein belül, 

amelyek a termékre vezethetőek vissza. Az alábbi, nem teljeskörű 

meghibásodás nem képezi a garancia részét: 

 1. nem a Cembrit által gyártott termékek nem megfelelő 

beépítéséből származó meghibásodás

 2. az alszerkezet által okozott meghibásodás 

3. A termék adatlapján valamint a Cembrit által kiadott 

alkalmazástechnikai kiadványban nem szereplő festék, tisztítószer, 

oldószer használatából eredő meghibásodás

 4. a szükséges karbantartás elmaradásából eredő károk

 5. külső anyagok vagy tárgyak behatásai által okozott károk

 6. rendkívüli körülmények révén keletkezett meghibásodás

 7.  a termék felületének valamint színenének az öregedési folyamat 

részeként történő megváltozása.

Felelősség kizárás:

Cembrit nem vállal felelősséget az alábbiakért: 

 1. közvetett vagy következményes veszteségért ill. kárért

 2. bármely vagyontárgyban okozott kárért

 3. személyi sérülésért, bármely személy halálért

4. olyan károkért, amelyek a termék beépítéséből, rögzítéséből 

származnak és nem a Cembritre vezethetők vissza

5. a Cembrit ügynökei, forgalmazói által adott ajánlásokért, kivéve, 

ha azokat a Cembrit írásban megerősítette

6. a termék hibájából eredő kár, amely rendkívüli eseményből 

származik, beleértve a villámcsapást, szélesőséges időjárási 

körülményeket

7.  a hibaelhárítás költsége, a csereként szolgáló termék beépítésének  

költsége nem képezi a garanciális kötelezettség részét

Felelősség korlátozása:

Cembrit garanciális felelősségvállalása jelen garancialevél alapján 

értékben a termék vételárával egyező összegre korlátozódik. 

Reklamációs eljárás

A reklamációt haladéktalanul, valamint a meghibásodást követő 

30 napon be kell jelenteni a Cembrit felé, amely a meghibásodás 

észlelésétől számítandó. A reklamációs bejelentésnek tartalmaznia 

kell a termék megnevezését, a beépítés címét, a reklamáció részletes 

bemutatását valamint minden olyan információt, amely a reklamáció 

kivizsgáláshoz szükséges lehet. 

Cembrit részére lehetőséget kell biztosítani a termék megtekintésére. 

Cembrit a kivizsgálást követően  írásban nyilatkozik arról, hogy a 

termék meghibásodása a garanciális kötelezettség alá esik-e.

Jog és illetékesség

A vevő és Cembrit között fennálló vitákat a cseh jogszabályok 

szerint kell rendezni, egyúttal kikötve a cseh bíróság kizárólagos 

illetékességét.

Egyéb

Amennyiben jelen garancialevél rendelkezése részben érvénytelenné 

válik úgy ezen rendelkezéstől függetlün valamennyi további 

szabályozás érvényben marad.

 

Tel.: +420 311 744 111 

Fax.: +420 311 744 234

info@cembrit.cz

Cembrit a.s. 

Lidická 302, 266 38 Beroun 3 

Csehország

A szálcement síkpala termékekre 30 év 

a szálcement hullámpala termékekre vonatkozóan 10 év 

garanciát vállalunk. 


