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GARANCIAVÁLASZTÁS VITAVIA ÜVEGHÁZAKRA 
ÉS POLIKARBONÁT LEMEZEKRE
E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

Az Európai Unió és Svájc területi hatálya alá eső hibákért való törvényi felelősség mellett 15 év 
garanciát vállalunk a rajtunk keresztül vásárolt üvegházakra és 10 éves garanciát polikarbonát le-
mezeinkre. A garancia időtartama a megfelelő számla dátumával kezdődik, és nem hosszabbodik 
meg a pótszállítási idővel.

Üvegházaink garanciája kizárólag a szerkezetre és a keretekre terjed ki. A garancia nem vonatkozik 
más szállítási alkatrészekre, például tömítésekre, műanyag alkatrészekre és rugós kapcsokra. A ga-
rancia nem vonatkozik továbbá alapjainkra vagy üvegház-kiegészítőinkre sem.

A polikarbonát lemezek garanciája kizárólag az időjárásállóságukra terjed ki. Csak az valamelyik 
tőlünk vásárolt üvegházra vonatkozik.

A garancia igénybevételének alapvető előfeltétele a vásárlást igazoló dokumentum bemutatása, 
valamint a szakszerű összeszerelés és a szerelési utasításoknak, illetve polikarbonát lemezeknél az 
üvegezési tervnek megfelelő kialakítás. A garancia új építés esetén lejár.

A garancia nem terjed ki továbbá olyan hibákra és károkra, amelyek közvetlenül vagy közvetve 
visszavezethetők:

• rendkívüli természeti jelenségek (különösen hóterhelés 25 kg / m²-től, 8-as erősség fölötti 
szélerősség, erős jégeső)

• nem megfelelő telepítési hely (pl. erős szél- vagy hőterhelés esetén)
• a fogyasztó által elvégzett strukturális változtatások
• az üvegház elégtelen lehorgonyzása
• a polikarbonát lemezek helytelen tisztítása káros kémiai behatásokkal (pl. nagy felületaktív 

anyag-tartalmú tisztítószerek, például üvegtisztítók, mohaeltávolítók stb.)
• a polikarbonát lapok helytelen telepítése, különösen akkor, ha karcolások és feszültségek ke-

letkeznek, vagy ragasztókat vagy nem kompatibilis tömítőanyagokat használnak, és / vagy ha 
az UV-koextrudált felületet nem megfelelően illesztik

• színváltozások
• ha a hibák inkább a vevőnek tudhatók be

Indokolt reklamációk esetén, amelyekre garancia kiterjed, választásunk szerint vagy csereszállítmá-
nyt biztosítunk a kicserélendő alkatrészekre, vagy a megfelelő vételárat visszatérítjük. Adott eset-
ben a pótalkatrészeket saját költségünkre szállítjuk.

Bármely további felelősség, például a reklamált vagy később szállított alkatrészek ki- vagy beszere-
léséért, valamint egyéb járulékos költségekért vagy ebből eredő károkért, nem tartozik a garancia 
hatálya alá. Ilyen felelősség csak a jogi előírások keretein belül létezik.


