GA R A N C I A
A RHEINZINK

40 év
garanciát nyújt a RHEINZINK®-titáncink anyagra
a TÜV Rheinland Group
QUALITY ZINC követelményrendszere szerint
RHEINZINK GmbH & Co. KG
Datteln, 2007. június

Nemcsak tartós – elegáns is:
a RHEINZINK®- titáncink természetes felülete
a klasszikus minőséget sugározza
A minőség garantáltan megmutatja magát: RHEINZINK® - titáncink + márkakivitelezők.
Mert az igazi szépség titka: az anyag nemessége.
Mert a nemes anyagok a múló idővel egyre „patinásabbakká” válnak.
Mert a klasszikus natúr felület mellett kétfajta antikolt felülettel is kapható: a selymes cinkszürke
tónusú „patina pro blue-grey” és a sötétebb, grafitszürke „patina pro graphite-grey” színben.
Semmi festés, semmi védőréteg: mert soha nem rozsdásodik, ezért festeni nem kell.
Mert szakképzett, RHEINZINK-tanfolyamot elvégzett szakkivitelezők állnak az Ön rendelkezésére.
Mert a német minőség – több mint 40 éves tapasztalatból eredő biztonsággal párosul.
Keresse az elemeken a RHEINZINK-márkajelzést!
Ulrich Grillo
Igazgatóság elnöke
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Dr. Michael Knepper
Értékesítési igazgató

GARANCIALEVÉL
A VÁSÁRLÓ

(Kérjük nyomtatott betűkkel, olvashatóan töltse ki, és adja meg minél több elérhetőségi adatát, hogy garanciaigénye érvényesíthető legyen!)

NEVE

RHEINZINK GARANCIAFELTÉTELEK

1. A garancia mértéke
1.1 A RHEINZINK által nyújtott gyártói garancia érvényes valamennyi olyan anyaghiba esetén, amelynek oka
a gyártásra vezethető vissza.
1.2 A garanciális igény elfogadása esetén a meghibásodott terméket RHEINZINK kicseréli, vagy megjavítja. Erről RHEINZINK saját hatáskörében jogosult dönteni – a
vevő észrevételének helyszíni felülvizsgálata alapján.
1.3 A RHEINZINK fenntartja magának a jogot annak
meghatározására, hogy a javítást saját maga végzi,
vagy azzal önálló szakvállalkozást bíz meg.
1.4 Az anyag megkívánható minőségi követelményeinek
alapját a TÜV Rheinland QUALITY ZINC követelményrendszere képezi, ami a szabványos értékeknél magasabb szintű követelményeket állapít meg.
2. A garancia időtartama
2.1 A RHEINZINK által nyújtott gyártói garancia időtartama 40 év. A garancia a számla/garancialevél kiállításának napjától érvényes, és vonatkozik a cseretermékre is – attól a naptól számítva, amikor az eredeti terméket értékesítették.
3. A garanciaigény érvényesítése
3.1 Amennyiben a termék hibája már a beépítést megelőzően egyértelműen felismerhető, a garanciaigényt a
vásárlástól számított 10 munkanapon belül kell a RHEINZINK felé jelezni.
3.2 A garanciaigényt mindig írásban kell a RHEINZINKnek bejelenteni – a hiba észlelésétől számított legrövidebb időn belül.
3.3 Amennyiben a hiba késedelmes bejelentése miatt
nem állapítható meg teljes bizonyossággal, hogy a meghibásodás jelen gyártói garancia hatálya alá tartozik,
a RHEINZINK-et nem terhelik az itt meghatározott kötelezettségek.

3.4 A bejelentéshez mindig csatolni kell a garancialevelet, a számlát, a hibás elemről készített fényképet, valamint a vevő által kitöltött, a RHEINZINK-től formanyomtatványként beszerezhető űrlapot. Meg kell adni a lemeztáblákon és -szalagokon lévő 10 számjegyű gyártási számot is.
3.5 A cseretermék átadásának helye a RHEINZINK telephelye. A szállítási költségek és a kockázatok a vevőt terhelik.
4. Garanciális feltételek
A garanciaigény az alábbi esetekben érvényesíthető:
4.1 Ha a termékeket a vásárlástól számított három hónapon belül az épületre felszerelték, valamint tárolásuk, felszerelésük, és tisztításuk is szakszerűen és kellő gondossággal történt, az építés idején érvényes szabványoknak, műszaki előírásoknak, továbbá a RHEINZINK alkalmazástechnikai útmutatóinak megfelelően.
4.2 Ha a termék e folyamatok alkalmával semmilyen módon nem sérült, és semmiféle agresszív vegyi, vagy különösen korrozív, illetve más rendkívüli károkozó hatásnak
nem lett kitéve. A garancia nem vonatkozik az ún. „fehérrozsda” kialakulására, amely helyes beépítés esetén a
műszaki értéket nem csökkenti.
4.3 A RHEINZINK®- anyag színárnyalatának kismértékű eltérései nem képezhetik garanciaigény alapját, mert
ezek egy nem festett, természetes felületű anyagnál megengedettek – különösen különböző gyártási sorozatokból származó termékek esetén. Színeltérés származhat
továbbá a szerelés utáni eltérő környezeti hatásokból is,
ami nem tartozik a gyártói felelősség körébe.
4.4 A garancia kizárólag a RHEINZINK®- anyag meghibásodásaira vonatkozik, az abból eredő következmény-károkra nem.
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4.5 Amennyiben a RHEINZINK®-anyag más termékekkel össze van építve (pl. solar-termékek esetén), a jogszabályokban rögzített jótállási kötelezettség érvényes,
e gyártói garancia az ilyen termékekre nem vonatkozik.
5. Jogszabályi kötelezettségek
E gyártói garancia semmilyen módon nem korlátozza a
jogszabályok alapján érvényes jótállási kötelezettségeket, valamint a vevő azokból eredő igényeit a kereskedőkkel, illetve a RHEINZINK-kel szemben.
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A RHEINZINK a kötelező jótálláson túl gyártói garanciát nyújt a RHEINZINK®-titáncink anyag kifogástalan minőségére. E garancia érvényes valamennyi RHEINZINKanyagból készült lemeztáblára, -tekercsre, tetőfedési- és
homlokzati rendszer-termékre.
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