§Σαο παξαθαινχκε λα δεηάηε ην πξσηφηππν πηζηνπνηεηηθφ εγγχεζεο ηεο REHAU,
γηα θάζε νηθνδνκή, φπνπ ηνπνζεηνχληαη ηα πξντφληα καο, απφ ην αξκφδην γξαθείν
πσιήζεσλ ηεο REHAU.

Εγγχεζε - REHAU
γηα ηνπο ζσιήλεο πόζιμοσ νερού από δικησωμένο πολσαιθσλένιο Pe-Xa (RAUHIS, RAU-VPE, ιεπθνχ/καχξνπ ρξψκαηνο), θέρμανζης (RAUTHERM S, θφθθηλνπ
ρξψκαηνο) και RAUTITAN, θαζψο θαη γηα ηα αληίζηνηρα ηεκάρηα εδηθήο ζχλδεζεο
Schiebehuelse, ηα νπνία απνηεινχλ δηθά καο πξντφληα.
Μέζα ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ 10 ρξφλσλ κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο
εγθαηάζηαζεο, αλαιακβάλνπκε ηελ επζχλε ηεο απνδεκίσζεο κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
1.000.000 Euro, γηα θάζε πεξίπησζε δεκίαο.
Ιδηνθηήηεο:
Ιδηνθηεζία:
Χξήζε:
Αξρηηέθησλ:
Μειεηεηήο Μεραληθφο - Γξαθείν Μειεηψλ:
Εηαηξεία Θέξκαλζεο:
Εηαηξεία ηνπνζέηεζεο δαπέδσλ:
Παξάδνζε ζηηο:
Έλαξμε ιεηηνπξγίαο ζηηο:
Με ην παξφλ έγγξαθν επηβεβαηψλνπκε, φηη ζηελ παξαπάλσ ηδηνθηεζία
ηνπνζεηήζεθαλ θαη ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία νη ζσιήλεο REHAU ζχκθσλα κε ηηο
ηζρχνπζεο νδεγίεο κειέηεο, ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο REHAU.

Τφπνο, εκεξνκελία

Σθξαγίδα θαη ππνγξαθή ηεο εηαηξείαο ζέξκαλζεο

Η REHAU αλαιακβάλεη ηελ εγγχεζε πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ απέλαληη ζηελ
εηαηξεία ζέξκαλζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κέζα ζην νπνίν ν
ηδηνθηήηεο ζα εγείξεη αμηψζεηο ελαληίνλ ηεο.
Απηή ε εγγχεζε ηζρχεη κφλν φηαλ είλαη ζσζηά ζπκπιεξσκέλε, ππνγεγξακκέλε θαη
ζθξαγηζκέλε απφ ηελ REHAU.
Η βεβαίσζε πξέπεη λα απνζηέιιεηαη εληφο 3 κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο
ιεηηνπξγίαο ηεο εγθαηάζηαζεο.

REHAU

2o ρικ Λ.Παηαλίαο-Μαξθνπνχινπ , Παηαλία 19002
*** Σπκπιεξψλεηαη απφ ηελ REHAU
*** Ιζρχνπλ νη φξνη ηεο εγγχεζεο )
Όροι εγγύηζης:

1. Έκηαζη ηης εγγύηζης
1.1.
Εγγπφκαζηε φηη γηα ηνπο παξαπάλσ ζσιήλεο, νη νπνίνη θαηαζθεπάζηεθαλ κε ηελ κέγηζηε επηκέιεηα
ρξεζηκνπνηνχληαη άξηζηα πιηθά.
Οη ζσιήλεο ειέγρνληαη δηαξθψο
ειεθηξνληθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παξαγσγήο ηνπο θαη πέξαλ απηνχ
επηβιέπνληαη ηαθηηθά ζχκθσλα κε
ηε Σχκβαζε Επίβιεςεο.
Οη ελιφγσ ζσιήλεο εθπιεξψλνπλ
θαη ππεξβαίλνπλ ζηα βαζηθά
ζεκεία ηηο απαηηήζεηο ηνπ DIN
16892,16893 θαη ην DVGW W542.
1.2.
Η REHAU εγγπάηαη ηελ άξηζηε
πνηφηεηα θαηαζθεπήο ησλ
ζσιήλσλ RAUTHERM S, RAUHIS
θαη RAUTITAN. .
1.3.
Τα εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο
Σηκπερίιδε, ηα νπνία απνηεινχλ
ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία
ηεο κεζφδνπ ηεο κφληκεο ζχλδεζεο
Σηκπερίιδε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία
ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ή πξνζηίζεληαη ζε ήδε ηνπνζεηεκέλα
ηκήκαηα νη παξαπάλσ ζσιήλεο
παξάγνληαη κε ηε κέγηζηε
επηκέιεηα ζχκθσλα κε ηηο
ζχγρξνλεο ηάζεηο ηεο ηερλνινγίαο.
Γηα ηελ παξαγσγή ησλ εηδηθψλ
ηεκαρίσλ ζχλδεζεο Σηκπερίιδε
ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά
πιηθά άξηζηεο πνηφηεηαο.
1.4.
Η REHAU εγγπάηαη γηα ηελ
άξηζηε πνηφηεηα θαηαζθεπήο
απηψλ ησλ ηεκαρίσλ ζχλδεζεο
Σηκπερίιδε.
2. Προϋπόθεζη ηης εγγύηζης
2.1.
Η εγγχεζε παξέρεηαη ππφ ηελ
Πξνυπφζεζε, φηη ε βιάβε δελ ζα
παξνπζηαζηεί ζε δηάζηεκα κέγακπηεξφ ησλ 10 ρξφλσλ απφ ηελ
έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο έγθαηαζηάζεο.
2.2.
Πξνυπφζεζε είλαη αθφκα, φηη ε
REHAU ζα έρεη ιάβεη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγχεζεο πιήξσο
ζπκπιεξσκέλν, κέζα ζε ρξνληθφ
δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ απφ ηελ
έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο.
2.3.
Σε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαθνξεηηθά πξντφληα απφ
απηά ηεο REHAU (ηφζν ζσιήλεο,
φζν θαη εηδηθά ηεκάρηα ζχλδεζεο

Σηκπερίιδε) ράλεη απηή ε εγγχεζε ηεο θαηάζηαζεο ε νπνία επηθξαηνχζε
απηνκάησο ηελ ηζρχ ηεο.
πξηλ ηελ εκθάληζε ηεο βιάβεο.
2.4.
Απνθιείεηαη ε απνδεκίσζε γηα
Η παξνρή εγγχεζεο απφ ηελ
δηαθνπή ρξήζεο, δηαθνπή ιεηηνπξγίREHAU εθπίπηεη, εάλ δελ απφαο θαη κείσζε ηεο άμηαο, φπσο
δεηρζεί, φηη ηεξήζεθαλ νη πξνδηα- επίζεο θαη γηα πεξαηηέξσ, κφλν
γξαθφκελεο νδεγίεο κειέηεο,
έκκεζεο επαθφινπζεο δεκηέο.
εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο.
3.2.
Η θαηαζθεπή ηεο εγθαηάζηαζεο
Η REHAU ζα απνθαηαζηήζεη φιεο
πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ κία
ηηο βιάβεο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ιφγσ
θαηαρσξεκέλε θαη εμεηδηθεπκέλε
ειαηησκαηηθνχ πιηθνχ θαη πνπ ζα
εηαηξεία ζέξκαλζεο. Απφ ηελ
πξνθχςνπλ ζηα πξάγκαηα ηνπ
εγγχεζε εμαηξνχληαη νη βιάβεο
ηδηνθηήηε ή άιισλ ηξίησλ, ζπκπεθάζε είδνπο ιφγσ μέλεο επέκβαξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξαηηέξσ
ζεο (π.ρ. ηξππεκέλνη αγσγνί,
δεκηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ
δεκηέο απφ παγεηφ θ.ι.π.) θαζψο απηέο.
θαη ζθάικαηα ζπλαξκνιφγεζεο
3.3.
ή αληίζηνηρεο ειιείςεηο.
Η REHAU αλαιακβάλεη ηελ επζχλε
2.5.
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3.1.
Σε πεξίπησζε βιάβεο, πξέπεη
θαη 3.2. κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ
ακέζσο, ην αξγφηεξν ζε νθηψ
1.000.000 Eurν αλά πεξίπησζε
εκέξεο απφ ηελ εκθάληζε ηεο
βιάβεο θαη κέρξη 5.000.000 Eurν
βιάβεο θαη πξηλ ηελ εθαξκνγή
γηα φιεο ηηο πεξηπηψζεηο βιαβψλ
κέηξσλ απνθαηάζηαζεο ηεο, λα
αλά έηνο. Απνθιείεηαη ε απνδεκίσζε
δνζεί ζηε REHAU ε επθαηξία λα
γηα δηαθνπή ρξήζεο θαη παξαγσγήο,
εμεηάζεη ηε βιάβε. Εάλ απηφ δελ
γηα δηαθνπή ιεηηνπξγίαο, κείσζε αμίαο
γίλεη απνθιείνληαη νη παξνρέο ηεο θαζψο θαη γηα πεξαηηέξσ κφλν έκκεζεο
εγγχεζεο.
επαθφινπζεο δεκηέο. Γηα φιεο ηηο
2.6.
ππφινηπεο δεκηέο ζε πξάγκαηα ή θαη
Ελδερφκελα κέηξα ηεο REHAU κε πξφζσπα, νη νπνίεο δελ πεξηιήθζεζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο βιάβεο ζαλ ήδε ζηηο παξαγξάθνπο 3.1. θαη
δελ ζεσξνχληαη σο απνδνρή επζχ- 3.2. ε REHAU επζχλεηαη ζηα λνκηθά
λεο ζηα πιαίζηα ηεο εγγχεζεο.
πιαίζηα.
Οη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο δελ 3.4.
ζπλεπάγνληαη ζε θακία πεξίπησζε Ο δηθαηνχρνο απηήο ηεο εγγχεζεο
ηελ παξαίηεζε απφ ην δηθαίσκα
πξέπεη ζηελ πεξίπησζε αμίσζεο
έλζηαζεο, φηη ε δήισζε ζχκθσλα ηεο παξνρήο ηεο εγγχεζεο, λα επηκε ηελ παξάγξαθν 2.5. δελ έγηλε
δείμεη ην θαλνληθά ζπκπιεξσκέλν
έγθαηξα, δελ ήηαλ αληηθεηκεληθά
πηζηνπνηεηηθφ εγγχεζεο.
αηηηνινγεκέλε ή ήηαλ γηα θάπνην
3.5.
άιιν ιφγν αλεπαξθήο.
Η REHAU δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα
3. Περιετόμενο και παροτή ηων αλαζέζεη ηελ εθαξκνγή ελδερφκελσλ
σπηρεζιών εγγύηζης
κέηξσλ απνθαηάζηαζεο ζε εηδηθεπκέ3.1.
λεο εηαηξείεο ηεο δηθήο ηεο επηινγήο.
Η επζχλε ηεο REHAU πεξηιακβά- 3.6.
λεη ηελ δσξεάλ αληηθαηάζηαζε ησλ Η αμίσζε ησλ παξνρψλ ηεο εγγχεζεο
ελ ιφγσ ζσιήλσλ ζέξκαλζεο,
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο
θαζψο θαη ησλ αληίζηνηρσλ
ηεο εγγχεζεο δελ επεθηείλεη ηε ζπλνιηεηδηθψλ ηεκαρηψλ ζχλδεζεο
θή δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο.
Σηκπερίιδε ζηα νπνία
3.7.
εκθαλίζζεθαλ βιάβεο. Σηε Οη πξνθνξηθέο πξφζζεηεο ζπκθσλίεο
πεξίπησζε απηή ζα απνθαηαδελ έρνπλ ηζρχ.
ζηαζνχλ θαη νη βιάβεο, νη νπνίεο
4. Μεηαβίβαζη δικαιωμάηων και
ζα πξνθχςνπλ πξνθεηκέλνπ
σποτρεώζεων
ηα ειαηησκαηηθά πιηθά λα
Τα δηθαηψκαηα απφ απηή ηελ εγγχεζε
ειεπζεξσζνχλ, λα επηζθεπαζζνχλ ζε πεξίπησζε πψιεζεο ηεο ελ ιφγσ
ή λα αθαηξεζνχλ θαη λα αληηθαηα- ηδηνθηεζίαο, κεηαβηβάδνληαη ζηνλ
ζηαζνχλ κε άςνγα πιηθά REHAU αγνξαζηή.
ή λα επαλαηνπνζεηεζνχλ.
Σε απηφ ην ζεκείν ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη απαξαίηεηεο εξγαζίεο
επηδηφξζσζεο γηα ηελ επαλαθνξά

