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GARANCIABIZONYÍTVÁNY
RAUTITAN ÉPÜLETGÉPÉSZETI CSŐVEZETÉKRENDSZER



a cégünk által gyártott RAUTITAN stabil és RAUTITAN flex univerzális csövekhez, 
RAUHIS ivóvíz csövekhez, RAUTITAN Pink fűtéscsőhöz és a toldóhüvelyes idomokhoz.
Garanciavállalásunk a rendszer üzembe helyezésétől számított 10 éven belül, káreseményenként legfeljebb 500 000 € értékben érvényeérvényes.

Vízvezeték-szerelés	 Fűtésszerelés
RAUTITAN	stabil	vagy	RAUTITAN	flex	univerzális	cső,	RAUHIS	cső	 RAUTITAN	stabil	vagy	RAUTITAN	flex	univerzális	cső,	RAUTITAN	Pink	cső

Építtető:	 Építtető:

Az	építkezés	tárgya:	 Az	építkezés	tárgya:

	 Felhasználás	módja:

	 Építész:

	 Tervező	/	mérnöki	iroda:

Vízvezetékszerelő	cég:	 Fűtésszerelő	cég:

	 Esztrichkészítő	cég:

Elkészülés	dátuma:	 Elkészülés	dátuma:

	 Üzembe	helyezés	dátuma:

Ezennel	igazoljuk,	hogy	a	fent	megnevezett	REHAU	RAUTITAN	univerzális	épületgépészeti	csővezetékrendszer	beépítése,	valamint	üzembe	helyezése	a	REHAU	érvényben	lévő	ter-
vezési,	szerelési	és	kezelési	utasításainak	megfelelően	történt.

Kelt,	dátum	 A	vízvezeték-/fűtésszerelő	cég	bélyegzője	és	aláírása

A	REHAU	a	vízvezeték-/fűtésszerelő	cégtől	átvállalja	a	garanciát,	amennyiben	az	építtető	igényekkel	lép	fel	vele	szemben.

Jelen	garanciabizonyítvány	csak	akkor	érvényes,	ha	teljesen	kitöltötték,	aláírták,	és	a	REHAU	garanciabizonyítvány	számmal	ellátta	és	ellenjegyezte.

Ezt	a	nyilatkozatot	a	beszereléstől/üzembe	helyezéstől	számított	három	hónapon	belül	kell	eljuttatni	a	REHAU	Kft-hez	jóváhagyásra	(a	címet	lásd	a	hátoldalon).

Garanciabizonyítvány	száma*):

Dátum*):

*)	a	REHAU	tölti	ki
A	túloldali	garanciális	feltételek	érvényesek

REHAU	Kft.	 REHAU	Kft.

ügyvezető	igazgató	 épületgépészeti	üzletágvezető



1. A garancia terjedelme

1.1 Garantáljuk, hogy a lehető legnagyobb körültekintéssel gyártott, 
kifogástalan alapanyagokból készült RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex 
és RAUTITAN Pink csöveket használunk. A csöveket a gyártás során 
folyamatosan tesztelik, és ezenfelül egy felügyeleti szerződésnek 
megfelelően rendszeresen ellenőrzik. A csövek mindegyike megfelel 
a DIN 16892 szabvány előírásainak, ezenfelül a RAUHIS csövek a DIN 
16893 szabvány, a RAUTITAN flex csövek a DIN 4726 szabvány, a 
RAUTITAN stabil csövek pedig a W542 jelű DVGW kiadvány előírá-
sainak, valamint lényeges tulajdonságaikat tekintve túl is teljesítik 
azokat.

1.2 A REHAU garantálja a RAUTITAN stabil, a RAUTITAN flex, a RAUHIS és 
a RAUTITAN Pink csövek kifogástalan minőségét.

1.3 A nem oldható toldóhüvelyes kötéstechnikát alkalmazó toldóhüvelyes 
idomokat, amelyek a RAUTITAN stabil, a RAUTITAN flex, a RAUHIS, 
valamint a RAUTITAN Pink csövek kötésére szolgálnak, jelenlegi 
műszaki tudásunk szerint a legnagyobb gondossággal gyártjuk. Csak 
kifogástalan alapanyagokat használunk.

1.4 A REHAU garantálja a toldóhüvelyes idomok kifogástalan minőségét.

2. A garancia feltételei

2.1 A garancia feltétele, hogy a káresemény az üzembe helyezést követő 
10 évnél rövidebb belül következzék be.

2.2 Feltétel továbbá, hogy a garanciabizonyítvány az üzembe helyezést 
követő három hónapon belül hiánytalanul kitöltve és aláírva beérkez-
zen a REHAU Kft-hez.

2.3 Amennyiben más, nem REHAU termékeket (csövek, toldóhüvelyes 
idomok) használnak fel, vagy a szerelést nem REHAU toldóhüvelyes 
szerszámmal végezték, jelen garanciabizonyítvány érvényét veszti.

2.4 A REHAU garanciális kötelezettsége érvényét veszti, amennyiben nem 
bizonyítható, hogy az előírt tervezési, beépítési és kezelési irányelve-
ket betartották. A rendszer kivitelezését egy bejegyzett és szakipari 
szerelő cégnek kell elvégeznie. A külső behatásra bekövetkező károk 
(pl. megfúrt csövek, fagykárok stb.) és szerelési hibák vagy hiányos-
ságok kívül esnek a garancia hatályán.

2.5 Káresemény esetén haladéktalanul, a kár bekövetkeztétől számított 
legkésőbb nyolc napon belül értesíteni kell a REHAU Kft-t, és az elhá-
rítási intézkedések megkezdése előtt alkalmat kell biztosítani a kár 
kivizsgálására. Ennek elmulasztása a garanciális szolgáltatásokat 
kizárja.

2.6 A REHAU esetleges kárenyhítő intézkedései nem jelentik a garanciális 
felelősség elismerését. A kártérítésre vonatkozó tárgyalások megkez-
dése nem jelenti azt, hogy nem élünk kifogással abban az esetben, ha 
a 2.5 pontban leírtak végrehajtása nem időben, szakszerűtlenül vagy 
egyéb szempontból nem megfelelően történt.

3. A garanciaátvállalás tartalma és kivitelezése

3.1 A REHAU felelőssége a sérült RAUTITAN stabil, RAUTITAN flex, RAUHIS 
és RAUTITAN Pink csövek és a hozzá tartozó toldóhüvelyes idomok 
díjmentes cseréjére terjed ki, ha azok állapota igazolhatóan gyárun-
kon belüli gyártási hibára vezethető vissza, és amelyekre vonatkozó-
an kártérítési kötelezettséggel tartozunk. Ebben az összefüggésben 
azon károkat is megtérítjük, amelyek a hibás alkatrészek kibontása, 
kiszerelése vagy kivétele, illetve kifogástalan REHAU alkatrészekre 
való kicserélése vagy áthelyezése során keletkeznek. Ide tartoznak 
azon szükséges helyreállítási munkálatok is, amelyek a káresemény 
előtti állapot visszaállítását célozzák. A garancia hatálya nem terjed 
ki a csere miatt fellépő időkiesésre, leállásra és értékcsökkenésre, 
valamint hasonló közvetett károkra.

3.2 A REHAU megtérít minden, a hibás anyagok miatt az építtetőnél vagy 
más harmadik félnél fellépő dologi kárt, beleértve az abból keletke-
zett további károkat is.

3.3 A REHAU a 3.1 és 3.2 bekezdés alapján káreseményenként 500 000 € 
és legfeljebb 1 000 000 € összegű garanciát vállal naptári évenként. 
Minden egyéb, a 3.1 és 3.2 bekezdésben foglaltakon kívül felmerülő 
dologi kárért és/vagy személyi sérülésért a REHAU törvényi keretek 
között felel.

3.4 Ezen garancia jogosultjának valamely garanciális szolgáltatás igény-
bevételekor be kell mutatnia a megfelelően kitöltött garanciabizonyít-
ványt.

3.5 A REHAU fenntartja magának a jogot, hogy saját maga által kiválasz-
tott szakszervizt bízzon meg az esetleges helyreállító intézkedések 
végrehajtásával.

3.6 Bármely garanciális szolgáltatás garanciaidőn belüli igénybevétele 
nem hosszabbítja meg a garancia teljes időtartamát.

3.7 A szóbeli kiegészítő megállapodások nem érvényesek.

4. A jogok és kötelezettségek átszállása

A garanciában foglalt jogok az adott objektum átruházásakor az új 
tulajdonosra szállnak át.

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK
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