Garancialevél

Bramac 7° tetőrendszerhez
A Bramac Kft. 15 év garanciát vállal a BRAMAC 7° tetőrendszer működőképességére az alapján, hogy a lentebb megnevezett,
Bramac Kft-vel szerződött ajánlott kivitelező szakszerűen végezte el a kivitelezést és ezt az általa aláírt kivitelezési jegyzőkönyv igazolja:
BRAMAC 7° tetőrendszer szakszerű kivitelezése megtörtént, melyet
megnevezésű vállalkozás végzett a következő címen:
város:					

utca:			

házszám/helyrajzi szám:

tetőfelület:
Bramac Szegtömítő folyadék
Gyártási szám:
Lejárati idő:
Bramac fóliaragasztó:
Gyártási szám:
Lejárati idő:
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Kivitelező vállalkozás:

A kivitelező vállalkozás aláírásával igazolja, hogy a tető a Bramac 7° tetőrendszerre vonatkozó gyártói és Magyarországon érvényben
levő építésügyi előírásoknak megfelelően került kivitelezésre.

A tető működőképessége azt jelenti, hogy a BRAMAC 7° tetőrendszer elemei megőrzik az eredetileg beépített helyzetüket és
megóvják az alatta található helyiségeket, szerkezetet és építési elemeket az időjárási hatások állandó kárveszélyétől.
A Bramac Kft. garanciavállalása Magyarország területén megvalósult épület esetén érvényes.

Ez a garancia akkor él, ha a tetőhöz kizárólag a BRAMAC 7° betoncserepeit használták és kizárólag a BRAMAC 7° rendszergaran-
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ciához jóváhagyott BRAMAC rendszerelemeket használták fel. A rendszerelemek részletes felsorolását a garancia feltételei pont
tartalmazza.

A garanciaidő alatt a Bramac Kft. a BRAMAC 7° tetőrendszer minden olyan beépített elemét kicseréli, mely meghibásodott, valamint
átvállalja a csere miatt felmerülő költségeket. A következménykárokra felelősséget nem vállal.

A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezővel végeztesse el.
Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, a Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy egy műszakilag azonos
minőségű, alternatív termékkel helyettesítse azt.

A garancia feltételei
1.

A garancia azokra a tetőkre érvényesíthető, melyek a BRAMAC 7° tetőrendszer eredeti elemeivel készültek. Amennyiben a
Bramac tetőrendszer elemein kívül egyéb más eredetű termékek is találhatók, (pl. tetőablak, kéménycsatlakozások) akkor a
garancia csak a bizonyíthatóan BRAMAC tetőrendszer elemek által okozott károkra terjed ki.

RG 7 rendszercsomag elemei:
Alátétfólia: 			

Bramac Top RU Resistant páraáteresztő tetőfólia vagy Bramac Premium WU vízhatlan tetőfólia,
Bramac Szuper Absorber szegtömítő szalag vagy Bramac Szegtömítő folyadék, Bramac Fóliaragasztó,
Bramac Premium WU tömítőmassza, Bramac Prémium WU sarokelem, csatlakozó gallér

Taréj- és élgerinc: 		

MetallRoll unverzális kúpalátét, csavaros rögzítésű gerincléctartó

Egyéb kiegészítő: 		

Lezárófésű vagy szellőzőléc, DuroVent egységek fóliagyűrűvel, alumínium szellőző szalag

Kémény- és falszegély: Wakaflex kémény- és falszegély

2.

A tető készítése során figyelembe kell venni a Magyarországon építés idején érvényben lévő
2.1. építésügyi előírásokat,
2.2. építéshez kapcsolódó szabványokat,
2.3. a Bramac Kft. Tervezési- és alkalmazástechnikai útmutatójában foglaltakat,
2.4. valamint a BRAMAC 7° tetőrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban leírtakat.

A tetőcserepek tetőn történő vágása nem javasolt. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vágás során keletkező por ne szennyezze
be a többi tetőcserepet. A vágás során keletkező por maradandó esztétikai elváltozásokat eredményezhet, melyekért a Bramac Kft.
nem vállal felelősséget. A tetőn való közlekedéshez teherelosztó eszköz használata javasolt, melyet megfelelően rögzíteni kell. A teherelosztó eszköz hiányából eredő törés károkra a garancia nem terjed ki.
A kiadványokban található leírások közötti eltérések esetén a BRAMAC 7° tetőrendszerhez kiadott alkalmazástechnikai útmutatóban
foglaltakat kell figyelembe venni.
3.

Garanciális követelés nem állhat fenn,
•

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

•

ha a hiba a hibás kivitelezésre és / vagy nem szakszerű karbantartásra vezethető vissza, különösképpen, ha a tetőn való
járás nem szakszerűen biztosított

•

ha a hiba a tető szakszerűtlen kivitelezése miatt keletkezett, mely ellentmondásban van a garanciális feltételek 2. pontjában
megfogalmazott szabályokkal,

•

ha a hiba mechanikai vagy kémiai befolyás miatt alakult ki,

•

ha a BRAMAC 7° tetőrendszer bármely elemét habarcsban rögzítették,

•

ha a hiba földrengés, árvíz, tűz, villámcsapás, jégeső, hónyomás, robbanás, repülő tárgyak vagy azok részeinek lezuhanása
vagy vihar (szélerősség nagyobb, mint 75 km/h), földcsuszamlás, kőomlás miatt keletkezett, valamint hibák, melyeket olyan
események és jelenségek okoztak, melyek a vis major körébe tartoznak, és ezért nem biztosíthatók a hagyományos
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biztosítási feltételek keretei között,
•
4.

a vápák kivitelezésére, tetőbe integrált szolárrendszerekre (napelem és termikus berendezés).

A mindenkori háztulajdonos köteles haladéktalanul a hiba megállapítása után értesíteni írásban a Bramac Kft-t a kár
körülményeiről, valamint a beépítés dátumáról. A bejelentéshez csatolni kell a kitöltött és a kivitelező aláírásával ellátott
garancialevelet és a számla másolatát.

5.

A hibás rész kijavítása előtt a Bramac Kft-nek lehetőséget kell biztosítani az épület szakvéleményezésére.

6.

Ez a garancia az épület mindenkori tulajdonosára átruházható a Bramac Kft. értesítése nélkül.

7.

További, ebben a garancialevélben megjelölt igényeken kívül (azaz a BRAMAC 7° tetőrendszer hibás részeire vonatkozó csere, ill.
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az ezzel összefüggő költségek kifizetésén túlmenően) követelés nem érvényesíthető. A garancia nem jelenti a dologi és más
károk megtérítését.
8.

A szavatossági igényeket a garancia meghatározása nem befolyásolja.

9.

A garanciavállalás a tető üzembe helyezésének, a garancialevél kiállításának időpontjától indul.

Bramac Kft.
Kelt:

Csizmadia Zoltán
értékesítési igazgató

