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Jótállási jegy / Warranty certificate 
 

HUN: A termékre 3 év jótállás érvényes. Vízkő miatti meghibásodás esetén 
a jótállás érvényét veszíti. 

GB: The product is warranted for 3 years. In case of failure due to scale, the warranty is 
voided. 

CZ: Na vyrobek se vztahuje záruéni doba 3 roky. Na závady zpusobené vodním 
kamenem se záruka nevztahuje. 

SK: Na vyrobok sa vzt’ahuje záruka 3 roky. Na závady sposobené od vodného kamena 
sa záruka nevzt’ahuje. 

HR: Jamstvo na proizvod vrijedi 3 godine. Oštećenja nastala pod utjecajem                   
kamenca ne podliježu jamstvu. 

RO: Produsul are 3 ani garantie. In cazul in care defectiunea se producedin cauza 
depunerii calcarului, garantia isi pierde valabilitatea.  

RU: Гарантия на продукт годы 3. Гарантия некасается на дефекты возникнуювшие 
под влянием накипеобразования воды. 

SRB: Garantni rok za proizvod iznosi 3 godine. Garancija ne vazi za ostecenja nastala kao 
posledica kamenca iz vode. 

 

A gyártót a beépített termék cseréjére csak abban az esetben lehet kötelezni, ha a hozzáférést 
biztosítják, ezért csempe ajtó beépítése ajánlott. Ennek hiánya esetén a gyártó csak a hibás 
termék garanciális cseréjét vállalja a bontás és javítási költség nem hárítható át. 
The manufacturer can exchange the built-in products can only be possible if  inspection door 
access has been installed. Otherwise the manufacturer's warranty replacement products only 
concerns the defective products. The demolition and repair costs can not be passed. 
 

Kereskedő tőlti ki. / Completed by the merchant. 

 
 
 …………év …………hó ………nap  ………………………… 

 p.h. aláírás (signature) 
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