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JÓTÁLLÁSI JEGY
BLK 00001
A BILKA STEEL ezúton szavatolja, hogy a jelen jótállási jegyben megjelölt termékek
gyártása és tanúsítványozása a hatályos szabványoknak és műszaki előírásoknak
megfelelően történt, és megfelelnek az európai minőségbiztosítási előírásoknak.
A jótállás a 449/2003 számú törvénynek megfelelően került kiállításra.

A BILKA STEEL a következőkre vállal
SZÍN- és KORRÓZIÓÁLLÓSÁGI
jótállást:

az ereszcsatorna
rendszerre

a GrandeMat kikészítéssel
bevont acéllemez-termékekre

a matt kikészítéssel bevont
acéllemez-termékekre

30
15
a fényes kikészítéssel bevont
acéllemez-termékekre

a 0,4 mm vastagságú
acéllemezből készült termékekre

Ezt a jótállási időszakot a poliészteres festékkel bevont horganyzott acélból készült lemezek
gyártói is vállalják.
A kifogásolt hibákat a BILKA STEEL képviselőinek is meg kell állapítaniuk, és ezt követően
kerül meghatározásra az érintett termékek javításának vagy cseréjének módja és határideje,
aminek a 449/2003 számú törvény 11. § előírásainak értelmében maximum 15 napon belül
meg kell történnie. Ennek érdekében a vásárlónak kötelessége hozzáférést biztosítani az
illető termékekhez a BILKA STEEL képviselői számára a megfelelő ellenőrzések és esetleges
javítások végrehajtása céljából.
Az esetleges hibákra vonatkozó panasz benyújtásakor a következőket kell mellékelni:
- a jelen Jótállási jegyet
- a termékek vásárlására vonatkozó számlát
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ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI
FELTÉTELEK
A jótállás a BILKA STEEL által ................ területére szállított termékekre vonatkozik.
A BILKA STEEL nem vállal jótállást olyan közvetlen vagy közvetett károkért, amelyek az
alábbiak következtében vagy ezek elmulasztása miatt következtek be:
A termékek korróziós környezetben vagy más anyagokkal – így nedves betonnal, rézzel, habarccsal, földdel,
festékkel – való hosszas érintkezés miatt vegyileg sérültek.
A termékek mechanikus vagy más átalakulásokat szenvedtek a szakszerűtlen szállítás, kezelés vagy raktározás miatt
(ebben az esetben a felelősség nem a BILKA STEEL céget terheli).
Előfestett BILKA STEEL termékeken csiszolókoronggal vagy egyéb vágóeszközzel vágási műveletet végeztek,
a munkadarab helyi túlhevülését okozva.
A BILKA STEEL termékeket -10°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten dolgozták fel gépi hajlítással.
A BILKA STEEL termékeket +5°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten dolgozták fel kézi hajlítással.
A tárolás idején nem kerülték el a termékek közvetlen érintkezését nedves betonnal, rézzel, földdel vagy más korrodáló
anyagokkal, illetve a termékek állandó vagy tartós érintkezését vízzel.
A felhasználás során nem kerülték el a termékek közvetlen érintkezését nedves betonnal, rézzel, földdel vagy más
korrodáló anyagokkal.
A BILKA STEEL termékeket 45 napnál hosszabb ideig tárolták kültérben.
A BILKA STEEL termékeket 180 napnál hosszabb ideig tárolták beltérben.
A jótállás nem terjed ki azon károkra, melyek nem a BILKA STEEL által ajánlott és szállított tartozékok használata,
valamint a szakszerűtlen beépítés miatt keletkeztek.
A jótállás nem terjed ki vis major esetek – így háború, felkelés, természeti katasztrófa, tűz stb. – miatt keletkezett károkra.
A vásárló nem élhet szavatossági jogával, amennyiben a BILKA STEEL termék meghibásodására vonatkozó
bejelentés alkalmával nem mutatja fel a termék vásárlására vonatkozó számla eredeti példányát.
A jelen kereskedelmi jótállás által biztosított jogok nem érintik a vásárlónak a fogyasztóvédelmi törvény által biztosított
jogait.
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