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MINŐSÉGI ÉS GARANCIÁLIS BIZONYÍTVÁNY

A MEFFERT HUNGÁRIA KFT. GARANCIÁT VÁLLAL AZ ÁLTALA GYÁRTOTT ALÁBBI
TERMÉKEKRE, KÜLÖN FELHASZNÁLÁS ESETÉN, VALAMINT

A „düfa” THERM HOMLOKZATI HŐSZIGETELŐ RENDSZER KERETÉN BELÜL:

K és R
K és R

SK és SR

K

bázis

– düfaPutz 1,5; 2,0 – szemcsés és dörzs vékonyvakolat
– Trendputz 1,5; 2,0 – szemcsés és dörzs vékonyvakolat
– Szilikonos Trendputz 1,5; 2,0 szilikonos szemcsés és dörzs vékonyvakolat
– Trendroll (Gasbetonbeschichtung) – gázbeton hengerelhető vékonyvakolat
– Prémiumputz 1,5 – szemcsés vékonyvakolat
– Roll-Putz  hengerelhető vékonyvakolat
– a színezhető kül-és beltéri diszperziós falfestékek –
– Premiumfassade 90 és Trendfassade 80 homlokzatfesték – fehér színben –
– Premiumweiss; Beltéri Falfesték; Trendweiss beltéri falfestékek – fehér színben –

szavatosság  5 év

szavatosság  5 év

szavatosság  5 év

A garanciavállalás feltételei: 10 éva gyártástól számítva, a Meffert Hungária Kft.2651, Rétság, Rákóczi út 6., mint gyártó, szavatosságot vállal a fent említett
vakolatos termékekre, (a Törvény által előírt 5 év helyett) és 5 évet a festékekre, abban az esetben, hogy ha a felhasználó maradéktalanul betartja a gyártói
utasításokat, a technológiát (címkén/Műszaki Adatlapon), valamint az előírt „düfa” márkájú alapozókat használja a rétegrendekben és a minőség megőrzési
időn belül felhasználja a terméket.

kizárólagosan a saját, UV álló, színezési rendszerünkre (MD COLOR) tudunk vállalni maximálisan 5 évig, azokra a színekre, amelyeket a
színkártyánkban a kültéri vakolatokra és bázis festékekre, piktogramokkal kültéri felhasználásra jelöltek.
Az anyag természetéből adódó színeltérés, (különböző gyártási charge-ok) nem adhat okot reklamációra.
A hőszigetelő rendszerünk esetében az adott színek fényvisszaverési képességének értéke alapján (HW) a 25-ös érték alatti színek használatát nem
szavatoljuk!
Megjegyezzük,hogyminden,azultraviolasugárzásnak intenzíven kitettanyagszíne,azéveksorán veszíta telítettségébőlés eznemlehetareklamáció tárgya.
A gyártó vállalja, hogy kötelezően, a minőség megőrzési időn belül (2 év) vásárolt és felhasznált bármely termék megfelel a gyártási specifikációknak,
valamint a vizsgáló szervezetek (ÉMI) által előírt követelményeknek.
A törvény által előírt kötelező 5 év szavatossági időn felül vállaltakkal, a Meffert Hungária Kft., olyan termékeket bocsájt a fogyasztó rendelkezésére, amely
kifogástalan és nincs rejtett hibája.
Utólagosan, az épület falára rátelepedett élősködő mikroorganizmusok (gombák, algák stb.) által okozott elszíneződés, nem lehet, reklamáció tárgya.
Amennyiben valamilyen okból kifolyólag minőségi probléma merülne fel, kérjük, hogy az alábbiak szerint szíveskedjen eljárni.

a garanciális igény bejelentését, írásban kell megtenni a gyártónak, ajánlott levélben a következő dokumentumokkal:
– a vásárlást igazoló számla másolata
– a kivitelezésről kiállított számla másolata
– a kivitelező regisztrációs igazolása – csak és kizárólag a regisztrált kivitelező által végzett munkát tudjuk elfogadni,pályázati munka esetén
– a kivitelező által vezetett Építési Napló oldalainak lepecsételt másolata, a 37/2007 (XII.) ÖTM rendelet alapján
– a Minőségi és Garanciális Bizonyítvány hiánytalanul kitöltve és lepecsételve!

A 49/2003 (VII.) GKM rendeletnek megfelelően a gyártó a helyszínen kivizsgálja a bejelentést, jegyzőkönyvet vesz fel és a felvétel napjától számított 10
munkanapon belül, írásban értesíti a vevőt a vizsgálat eredményeiről.
Mindennemű, a nem megfelelő felhasználásból adódó hiba, valamint a kért dokumentumok hiánya, a garanciavállalás kizáró oka.

Amennyiben a reklamáló kifogásáról bebizonyosodik, hogy nem megalapozott és nem a gyártó hibájára vonatkoztatható, akkor a Meffert Hungária kft.
kiszámlázza a felmerült költségeit (kiszállás, szakértői költségek, stb.)

Színgaranciát,

A bejelentés menete:

A BEJELENTŐ ADATAI
A vevő neve (természetes, vagy jogi személy): …………………………………………………………………….................................................
A vevő lakcíme/székhelye: ………………………………………………………………………………………………...................................................
A termék megnevezése/gyártási szám és színezési kód: …………………………………………………....................................................
Számlaszám és a számla kiállításának dátuma: ………………………………………………………………....................................................
A forgalmazó/kereskedő pecsétje és aláírása: …………………………………………………………………...................................................


