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GARANCIALEVÉL
Bramac 15 év rendszergarancia

A Bramac Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u.1., cégjegyzékszám: 19-09500022) 15 év garanciát vállal az általa kialakított
tartozékcsomagokra az 1. pontban részletezett tartalom mellett, az alábbi címen:
ir.szám.:

város:

utca:

házszám/helyrajzi szám:

szállítólevél száma:
Ez a garancia akkor él, ha a tetõhöz kizárólag a BRAMAC által megjelölt termékek kerültek beépítésre– a tartozékcsomagokhoz jóváhagyott BRAMAC rendszerelemeket használták fel. (az 1. pontban a rendszerelemek részletezve), amit a tetõ adottságai megkívánnak
és ez számlával igazolható, illetve a korábban a számla alapján kiállított garancialevél bemutatásra kerül.
A garanciaidõ alatt a Bramac Kft. a tartozékcsomagokban megjelölt minden olyan beépített elemét kicseréli, mely meghibásodott, valamint átvállalja a csere miatt felmerülõ költségeket. A következménykárokra a garanciavállalás nem terjed ki.
A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezõvel végeztesse el.
Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy egy mûszakilag azonos
minõségû, alternatív termékkel helyettesítse azt.
A Bramac Kft. garanciavállalása Magyarország területén megvalósult épület esetén érvényes.
A garancia feltételei:

1. A garancia azokra a tetõkre érvényesíthetõ, melyek a Bramac Kft. által jóváhagyott tartozékcsomagok eredeti elemeivel készültek.
Amennyiben a Bramac tartozékcsomagok elemein kívül egyéb más eredetû termékek is találhatók, akkor a garancia csak a bizonyíthatóan
BRAMAC tartozékok meghibásodásaira terjed ki.
A tartozékcsomagok megnevezései és tartalmuk:
RG Basic

RG Prémium

RG Prémium -5

Alátétfólia

Bramac Veltitech 120 párazáró
Bramac Veltitech 120 párazáró
tetõfólia vagy Bramac Pro Plus
tetõfólia vagy Bramac Pro Plus
Resistant 140 páraáteresztõ tetõfólia Resistant 140 páraáteresztõ tetõfólia

Bramac Maximum 2S
páraáteresztõ tetõfólia

Taréj- és élgerinc

BasicRoll univerzális kúpalátét

FigaRoll Plus univerzális kúpalátét

FigaRoll Plus univerzális kúpalátét

Egyéb kiegészítõ

Lezárófésû vagy Szellõzõléc
Szellõzõszalag
vagy alumínium szellõzõszalag
DuroVent egységek fóliagyûrûvel
Fém hófogó
Gerincléctartó

Lezárófésû vagy szellõzõléc
Szellõzõszalag
vagy alumínium szellõzõszalag
DuroVent egységek fóliagyûrûvel
Fém hófogó
Viharkapocs
Rögzítõkarom
Gerincléctartó

Lezárófésû vagy szellõzõléc
Szellõzõszalag
vagy alumínium szellõzõszalag
DuroVent egységek fóliagyûrûvel
Fém hófogó
Gerincléctartó

Wakaflex kémény- és falszegély

Wakaflex kémény- és falszegély

Kémény- és falszegély Wakaflex kémény- és falszegély
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2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Garanciális követelés nem állhat fenn,
•

ha a hiba oka közvetlenül vagy közvetve az alsó szerkezet, különösképpen a tetõ tartószerkezetének hibájára vagy az
épület vagy talaj süllyedésére vezethetõ vissza,

•

ha a hiba a hibás kivitelezésre és/vagy nem szakszerû karbantartásra vezethetõ vissza, különösképpen, ha a tetõn való
járás nem szakszerûen biztosított,

•

ha a hiba mechanikai vagy kémiai befolyás miatt alakult ki,

•

ha a tetõrendszer bármely elemét habarcsban rögzítették,

•

ha a hiba földrengés, árvíz, tûz, villámcsapás, jégesõ, hónyomás, robbanás, repülõ tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása
vagy vihar (szélerõsség nagyobb, mint 75 km/h), földcsuszamlás, kõomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket
olyan események és jelenségek okoztak, melyek a vis major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos
biztosítási feltételek keretei között.

A mindenkori háztulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után írásban értesíteni a Bramac Kft-t a kár
körülményeirõl, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a garancialevél és a vásárlást igazazoló
számla másolatát.
A hibás rész kijavítása elõtt a Bramac Kft-nek lehetõséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.
Ez a garancia az épület mindenkori tulajdonosára átruházható a Bramac Kft. értesítése nélkül.
További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül (azaz a rendszercsomagok hibás részeire vonatkozó csere, illetve az ezzel
összefüggõ költségek kifizetésén túlmenõen) követelés nem érvényesíthetõ. A garancia nem jelenti a dologi és más károk megtérítését.
A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.
A garancia idõtartama a vásárlás idõpontjától indul, így a vásárlást igazoló számla a garancia érvényesítésének elengedhetetlen feltétele.

Bramac Kft.

Kelt:

p. h.

Miheller Gábor

Csizmadia Zoltán

ügyvezetõ igazgató

értékesítési igazgató
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