
 

 



 

1. Garanciális időszak: 
a, Az ELTERM, illetve magyarországi képviselete a Géniusz Épületgépészet (a továbbiakban gyártó), a vásárlástól számított 60 
hónap garanciát biztosít az elektromos kazánra, melynek alapvető feltétele a szakszervíz által történő beüzemelés és a szakszervíz 
által végzett éves karbantartás. 
b, A garanciális időszak alatt a vásárló jogosult arra, hogy gyártó hibájából adódott működési rendellenességet a gyártó számára 
ingyenes kijavítsa, a bejelentéstől számított 14 munkanapon belül. Kivételes esetekben (ha pl. a javításhoz szükséges alkatrészt 
külső beszállítótól kell importálni), a javítási időszak 21 munkanapra nőhet. 

 
A beüzemelést kizárólag a szakszervíz hálózat végezheti, és ha más végzi, az azonnali garanciavesztést 

eredményez! 

 

2. A vásárló elveszti a garanciát a kazánra, ha a működési rendellenesség az alábbi okok egyikére vezethető vissza: 
a, szakszerű és hivatalos beüzemelés elmulasztása   
b, nem szakszerű üzemeltetésből adódot hiba 
c, a fűtésrendszerből érkező szennyeződések okozta károsodás 
d, bármilyen változtatást eszközöl a készülék külső vagy belső elemein  

e, nem szakszerűen, a kezelési utasításnak megfelelően használta a kazánt 

f, változtatásokat végzett a készülék elektromos vezérlésén, beleértve kiegészítő vezérlő/ellenőrző egységek beépítését 

g, a kazánt bármikor olyan szerelő/cég javította/ellenőrizte/tartotta karban, mely nem része a szakszervíz hálózatnak. 

h, a termék szállítás alatt megsérült – beleértve a kazánházba való lerakást is 

i, túl alacsony vagy túl magas üzemi hőmérsékleten működött a kazán 

j, elfagyott a víz a kazánban vagy a fűtésrendszerben 

k, megfelelő emnnyiségű fűtésvíz nélkül indította el a kazánt 

 

3. A vásárló köteles megtéríteni a szakszervíz kiszállási díját és általánydíjas munkaóráit, ha: 

a, a hiba a vásárló szakszerűtlen kezelése miatt következett be 

b, a hiba azért következett be, mert valaki bármilyen módosítást végzett a beüzemelést követően a fűtésrendszerben 

c, a hiba az elektromos, vagy bármilyen külső hálózatból/behatásból adódott 

d, biztosítékot kell cserélni a készülékben 

e, nem történt szakszerű szerelés és beüzemelés. Ebben az esetben a garancia nem él, és a gyártó visszautasíthatja még a 

téritésköteles szerelés elvégzését is! 

 

 

3. Egyéb feltétel 
a, A gyártó nem vállal garanciát a nem megfelelő villamoshálózatról történő üzemeltetés okozta a károkra 
b, A gyártó határozza a kazán garanciális időszakán belül történő károk kijavításának módját 
c, A garancia kizárólag a Magyarországon vásárolt és üzembehelyezett készülékekre érvényes 
d, A garancia nem foglalja magában a villámcsapás okozta károkat, továbbá a fűtésrendszerből érkező szennyeződések 
okozta a károkat, bármilyen a fűtésrendszerben – a beüzemelést követő – változtatás okozta károkat. 
 
 
A GARANCIÁLIS JOGOSULTSÁG FELTÉTELEI: 

 A VÁSÁRLÁST IGAZOLÓ EREDETI SZÁMLA 
 A SZAKSZERŰ SZERELÉST IGAZOLÓ SZÁMLÁK 
 A SZAKSZERVÍZ ÁLTAL KIÁLLÍTOTT SZÁMLA A BEÜZEMELÉSRŐL 
 VEZETETT GARANCIAJEGY 
 ÉVES KARBANTARTÁSOK ELVÉGEZTETÉSE A SZAKSZERVÍZ ÁLTAL, DOKUMENTÁLVA 

 
 
A BEÜZEMELÉS FELTÉTELEI 

 A SZERELÉS TÖKÉLETES MEGFELELŐSSÉGE A KEZELÉSI ÚTMUTATÓNAK ÉS A HATÁLYOS JOGSZABÁLYOKNAK 
 A FŰTÉSRENDSZER GÉPI, VEGYSZER MOSÁSA ÉS INHIBITORRAL KEZELÉSE, BEÁLLÍTOTT PH ÉRTÉK FELTÜNTETÉSÉVEL, 

SZÁMLÁVAL IGAZOLVA 
 MÁGNESES ISZAPLEVÁLASZTÓ BEÉPÍTÉSE A FŰTÉSI VISSZATÉRŐ OLDALRA 
 FIRELÉ ÉS A KAZÁN TELJESÍTMÉNYÉNEK MEGFELELŐ ÁTMÉRÉJŰ BETÁP KÁBEL MEGLÉTE ÉS FŐKAPCSOLÓ A KAZÁN ELŐTT 
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