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GARANCIALEVÉL 
 
Jelen garancialevél a Mazzonetto Spa valamint a Mazzonetto Deutschland GmbH által gyártott  
VESTIS tetőfedő és homlokzatburkolati termékekre érvényes az alábbi országokban: Albánia, 
Andorra, Örményország, Ausztria, Azerbajdzsán, Fehéroroszország, Belgium, Bosznia, Bulgária, 
Csehország, Horvátország, Dánia, Észtország, Franciaország, Finnország, Németország, Grúzia, 
Görögország, Magyarország, Írország, Izland, Olaszország, Kazahsztán, Koszovó, Lettország, 
Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Moldova, Monaco, Montenegró, 
Norvégia, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Oroszország, San Marino, Szerbia, 
Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Svédország, Svájc, Törökország, Egyesült Királyság, 
Ukrajna. 
 

A Vestis termékekre az építkezése való kiszállítás időpontjától kezdődően az alábbi garanciát 
vállaljuk: 
 Az alapanyag nem mutat olyan elváltozásokat (pl. törés, repedés, korrózió, fagyás okozta  hiba), 
amelyek korlátozhatják a termék működését. 
 A bevonat nem repedezik meg (kivéve a hajszálrepedéseket), nem válik el az alapanyagról 
(lepattogzódás, felhólyagosodás). 
 A felületi öregedés egyenletes, ha azonos időjárási és éghajlati viszonyoknak van kitéve. 
 

Garanciális időtartam: 

 
 

A garancia területileg csak arra az épületre vonatkozik, amely építési területén a terméket először 

beépítették. 

A garanciaidő alatt kötelezettséget vállalunk arra, hogy a garanciális partner részére azokat a 

termékeket, amelyeknél a fent nevezett követelmények nem teljesülnek: 

- díjtalanul az építési helyszínre lerakodva pótoljuk 

- a vételárat visszatérítjük. 
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A garanciaidő első öt évében kötelezettséget vállalunk a garanciális partnerrel szemben ezen 

túlmenően arra is, hogy a termékek cseréje miatt keletkezett munkadíjakat átvállaljuk, a 

segédanyagok és az eltávolítás költségeit beleértve, a területileg szokásos munkadíjak szerint. 
 

Színváltozásoknál vagy modellváltásnál az anyagpótlás az új, aktuális modellre vonatkozik. 

 
A fent nevezett garanciális szolgáltatásokat csak a következő előfeltételek teljesülése mellett 

biztosítjuk: 
• A szállított termékeket az MSZ-EN magyar szabvány és a tetőfedő szakma általánosan elfogadott szabályai 

szerint, valamint a MAZZONETTO cég alkalmazástechnikai útmutatásai szerint kell beépíteni. A gyártó 

előírásai és egyéb szabályok közötti eltérések esetén a gyártó előírásai a mértékadók a garancia 

igénybevételéhez. 

• A garancia érvényesítésének feltétele a garanciaidőn belül észlelt hibák, azok észlelését követő 14 

(tizennégy) napnál nem későbbi írásbeli bejelentése a szállítónál. A bejelentés során meg kell adni a hiba 

jellegét, mértékét, fotókkal alátámasztva. 

• Azon termékeket, amelyek már a beépítésnél szemmel láthatóan hibásak vagy az általános kezelésnél 

felismerhető hiányosságokat mutatnak fel, a garanciaadó díjtalanul építkezésre szállítva és lerakodva 

pótolja. 

• Jelen garancia nem érvényes a szakszerűtlen tárolásra visszavezethető sérülésekre, külső tárgy okozta 

sérülésekre, a védőfólia beépítés követő egy hónapon túli eltávolításából származó valamint olyan 

meghibásodásokra, melyeket el lehetett volna hárítani a tető rendszeres ellenőrzése és karbantartása révén. 

• Elemi károkból eredő károkra (pl.: viharkár) a garancia nem vonatkozik. 

• Jelen garancia nem érvényes a korrozív környezetben történő beépítés esetén (EN1396:2007 C1 táblázat 

vegyi szennyeződés, sótartalom 4-es kategória. 

• A pótszállításokból eredő garanciaigény érvényét veszti az első szállítás garanciaigényének 

érvényesítésével. 

• A termék hasznos élettartama meghaladja a garanciális időtartamot. 

A garancia érvényesítése jelen garancialevél, a szállítólevél és a számla együttes bemutatása esetén 

lehetséges. 

A garancia mellett a garanciális partnert további szerződésben vagy törvényben rögzített igény is 

megilletheti. 

Ezeket a szerződésben vagy törvényben rögzített igényeket ez a garancia nem korlátozza. 


