
 

JÓTÁLLÁSI JEGY 

A KERMI radiátorokra a gyártó 5 év garanciát vállal (a vásárlás napjától számítva) a „Jótállási jegy és a Szerelési útmutató” -ban 

leírt feltételek szerint. 

1. A garancia olyan feketeacélból, rézből, műanyagból készült vizes központi rendszerekre vonatkozik amelyek anti-diffúziós 

bevonattal vannak ellátva és olyan helyiségekbe kerültek beszerelésre, ahol a levegőben nincs káros, korróziós hatást kiváltó 

anyag és nem lép fel állandó vagy időleges nedvesség a radiátor felületén. 

Azok a radiátorok melyekben a gyártó hibájából meghibásodások keletkeznek és ezek a hiba észlelésétől számított 1 hónapon 

belül, a garancia érvényességi ideje alatt, írásban jelezve lesznek, azok a forgalmazó által becserélésre kerülnek. 

2. A garancia érvényesítéséhez szükséges: 

- a vásárlást igazoló számla megléte 

- hogy a radiátorok beszerelése szakaszoló tágulási tartállyal, helyi légtelenítőkkel felszerelt és hőcserélős, zárt központi 

fűtési csomópontról vagy helyi kazánházból táplált rendszerbe történjen 

3. A garancia nem vonatkozik azon radiátorokra, amelyek: 

- uszodákba, csarnokokba, autómosókba, mosodákba, vágóhidakra, nyilvános illemhelyekbe, fürdőkbe, és egyéb olyan 

helyiségekbe kerültek beszerelésre, ahol a levegőben levő anyagok korróziós hatást gyakorolnak, valamint a radiátor 

felületének állandó vagy időszakos nedvességnek van kitéve. 

- olyan központi fűtési rendszerbe lettek bekötve, amelyből a vizet gyakrabban és hosszabb időre ürítik le, mint azt az 

alapvető üzemeltetési szükségletek indokolnák, 

- gőzös fűtési rendszerekbe lettek beépítve 

- a fűtési rendszerekbe más típusú (fém, alumínium, réz, réz-alumínium) fűtőtestekkel együtt lettek beépítve, és ezek 

száma meghaladja az összes radiátor 50%-át a rendszerben, 

- azok a területek, amik vízpárás területen belül esnek pl. mosdókagyló alatt, olyan helyiségek, amik agresszívebb és/vagy 

párásabb atmoszférájúak, nem a normál érvényességi terület alá esnek, ezáltal semmilyen szavatossági igény nem 

érvényesíthető azokban az esetekben, ahol a korróziójelenség ezeknél a vízpárás területeken szerelt radiátoroknál lép 

fel. A helyi adottságok pl. szűkös helyviszonyok miatt azoknál a radiátoroknál, amik vízpárás területen belül vannak, 

speciális intézkedések szükségesek (Pl. horganyzott felület, megfelelő védőborítás, stb). A lehetséges intézkedésekről 

adott esetben a gyártónál lehet érdeklődni.     

4. A garancia nem terjed ki az olyan meghibásodásokra, amelyek oka a nem megfelelő használat, tárolás, szállítás, valamint a 

nem rendeltetésszerű alkalmazás. Előbbi főleg az olyan radiátorokra vonatkozik, amelyek (et): 

• a beszerelés előtt külső légtérben tároltak,  

• mechanikusan sérültek,  

• belülről szilárd anyagokkal, vagy káros folyadékokkal szennyezettek,  

• eldeformálódtak a rendszer túl magas próba, vagy állandó nyomásától  

• eldeformálódtak, a rendszer megfagyásától, 

5. A garancia azzal a feltétellel vonatkozik a termékre, hogy a vásárló vagy mások nem hajtottak végre rajta javításokat vagy 

cseréket a Garanciát Vállaló engedélye nélkül, 

6. A KERMI lapradiátorokkal ellátott, központi fűtési rendszer üzemi nyomása nem haladhatja meg a 10 bar-t, a maximális üzemi 

hőmérséklet, pedig a 110 °C-t.  

A maximálisan megengedett próbanyomás a rendszer hermetikusságának ellenőrzésekor 13 bar. 


