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illbruck "i3" ablakcsatlakozó fuga tömítőrendszer 
10 éves garancia feltételei 
 
 
 
 
 
 
 
1. A Tremco illbruck GmbH & Co. KG (a továbbiakban: gyártó), - az építtető 

törvényes jogainak korlátozása nélkül – garanciát vállal az általa gyártott i3 
ablakcsatlakozó fuga tömítőrendszer  

 
‐ csapóeső állóságára 
‐ hőszigetelőképességére 
‐ légzáróképességére 
 
2. A garanciaidő 10 év időtartamra szól, és a rendszer összetevőinek beépítésével 

– legkésőbb a kiszállítás dátumától számított 6 hónap elteltével - veszi kezdetét. 
A szállítás dátumát az építtető a gyártó által kiállított fuvarlevél bemutatásával 
igazolja. Több résszállítás esetén az első szállítás dátuma mérvadó. A beépítés 
tényét az épület pontos megnevezésével az építtető legkésőbb 1 hónapon belül 
írásban kell, hogy bejelentse a gyártónak (lásd mellékelt űrlap). 

 
3. A garancia feltétele az illbruck i3 ablakcsatlakozó fuga tömítőrendszerbe tartozó 

termékek szakszerű beépítése a gyártói utasításoknak megfelelően.  
 
4. Amennyiben garanciális eset következik be, úgy az építtető köteles ezt a 14 

napon belül az építmény, és a kivitelező pontos megnevezésével írásban 
bejelenteni és a bejelentéstől számított 30 napon belül lehetőséget adni a 
gyártónak, hogy megtekintse az épületet. A garancia az i3 ablakcsatlakozó fuga 
tömítőrendszer termékek szállítási, ki- és beépítési, valamint az ehhez 
szükséges járulékos szolgáltatások költségeire korlátozódik. Amennyiben a 
rendszer nem felel meg a garanciában foglalt a követelményeknek, úgy a gyártó 
a beépítő cégnek történt kiszállítás dátumától számított 5 évig 100 %-ban, a 6.-8. 
évben 60 %-ban, 9.-10. évben pedig 20 %-ban átvállalja az előbbiekben 
meghatározott költségeket. 

 



 

5. A garancia nem érvényes olyan esetekben amikor a termék hibája olyan okokra 
vezethető vissza, amelyekre a gyártónak nincsen ráhatása. Ilyenek lehetnek 
például a termék szakszerűtlen beépítése, a fogadófelületek helytelen 
előkészítése vagy ennek elmulasztása, szakszerűtlen alapozás, nem kompatibilis 
alapozó használata, egyéb felületkezelések stb. 

 
6. A garancia akkor lép életbe amikor az építtető a mellékelt készre jelentést, a 

megfelelő szállítólevelek kíséretében a megadott határidőn belül megküldte a 
gyártónak. 
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