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G A R A N C I Á L I S  F E L T É T E L E K 
 

 

 Az általunk telepített kútszivattyú rendszerek munkáinak minőségi megfelelőségére az átadás 

napjától számított 3 év teljeskörű garanciális kötelezettséget vállalunk!  

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy nem érvényesíthető a garanciális igény rendellenes használat miatti 

károsodás esetén, az elemek külső behatás alapján bekövetkező törése, vagy sérülése után, valamint az 

olyan (pl. fagy által okozott) károkra, amelyek a szakszerűtlen őszi víztelenítés, vagy tavaszi beüzemelés 

miatt keletkeznek. A garancia érvényesítésének ezért mindenkor elengedhetetlen feltétele a rendszeres 

időszerű karbantartások szakszerű elvégzése!  

 A kútszivattyú rendszer üzemeléséhez lehetőleg tiszta (szilárd és más szennyeződésektől mentes) víz 

szükséges, amelynek biztosítása semmilyen formában nem tartozik a kivitelezés feladatai közé. A 

garanciális kötelezettség ezért nem vonatkozik a szennyeződések következtében fellépő bármely 

meghibásodásra, a rendszer ilyen természetű működési zavarainak elhárítására, vagy az olyan egyéb 

problémákra, amelyek szennyeződéssel kapcsolatosak. 

Szintén nem érvényesíthető garanciális igény az olyan hibákkal kapcsolatban, amelyek a rendszer 

működéséhez kapcsolódó bármely külső szolgáltatás (pl. elektromos hálózat, más kivitelezők 

tevékenysége, stb.) zavarainak, vagy hibáinak következtében lép fel. 

A rendszerbe épített készülékekre (szivattyú, nyomáskapcsoló, lábszelep, kötőidomok, stb.) - 

amennyiben cégünk közvetíti őket - a gyártók, ill. forgalmazók által biztosított garanciális kötelezettségek 

érvényesítését vállaljuk. 

 

A rendszer telepítésekor és a telepítést követő esetleges ellenőrzések során a rendszer pontos 

beállítását elvégezzük. Ezért nem vállalunk felelősséget az olyan károkért, amelyek nem a rendszer 

tervezési és beépítési hiányosságaiból, hanem a beállítások helytelen állapota következtében lépnek fel. 

 

A kútszivattyú rendszer meghibásodása esetén a hibát a megadott címen, telefonon, e-mail-ben 

haladéktalanul be kell jelenteni! Amennyiben a hiba természete indokolja, a probléma elhárításáig a 

rendszer működését le kell állítani!  

 

Egyéb kérdésekben a vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306. / 307. §-

aiban, valamint az 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 6. § (1) bekezdésében, valamint a 117/1991. (IX.10.) 

sz. kormányrendeletben meghatározott jogok illetik meg. 


