
 
 

GARANCIALEVÉL 

A Mixtura Kft. az általa forgalmazott THERMOMIX hőszigetelő rendszerére 

10 év termékgaranciát vállal. 

Kiállítás dátuma: ……………………………………….  Szállítólevél vagy számla száma: ……………………………………………………………………….. 

Vevő neve: …………………………………………………………………………………………………………………………….................................................. 

Vevő szállítási címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Kereskedő neve: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 P.H. 

Kérjük, a garancialevelet a megrendelését felvevő Mixtura Kft. kereskedőjénél szíveskedjen érvényesíteni! 

Garanciavállalás feltételei: 

A Mixtura Kft. (H-8200 Veszprém, Házgyári út 14., cégjegyzékszám: 

19-09-507704) 5 éves jótállást és 5 éves szavatosságot vállal az 

általa forgalomba hozott THERMOMIX hőszigetelő rendszerre az 

alábbi módon: 

 A Mixtura Kft. garantálja, hogy csak megfelelő minőségű 

terméket szállít, azok esetleges nem-megfelelőségéből eredő 

károkért felelősséget vállal. 

 A Mixtura Kft. garantálja, hogy a termékek műszaki paraméterei 

szállított állapotban megfelelnek a deklarált adatoknak. 

 A Mixtura Kft. garantálja, hogy a termékek teljesítő képessége 

összhangban van egymással, és a kiadott alkalmazástechnikai 

ismertetőkkel. 

 A Mixtura Kft. garantálja, hogy termékei szakszerű használatával, 

a kiadott alkalmazástechnika betartásával tartós, időtálló 

homlokzati hőszigetelés készíthető, amely épületfizikai feladatait 

tartósan ellátja. 

 A Mixtura Kft. garantálja, hogy anyagait és alkalmazástechnikáját 

a tudomány jelenlegi állása szerint a vonatkozó előírások és 

szabályozások betartása mellett állította össze. 

 

A fenti garanciavállalás az alábbi feltételek mellett érvényes: 

Ha a THERMOMIX hőszigetelő rendszert a Mixtura Kft. által 

forgalomba hozott THERMOMIX rendszerösszetevőkből állították 

össze: EPS H-80 hőszigetelés, Styrokleber ragasztó, 145 g-os 

üvegszövet háló, műanyag beütőszeges dűbel, lábazati indító 

profilok, élvédők, Creative és Frontart diszperziós vakolat, 

Frontego szilikon vakolat, valamint színező vakolatalapozó. 

Ha a kivitelezés az alkalmazástechnikának megfelelően történt. 

(Attól eltérni csak a kivitelező felelősségére lehet.) 

Ha a vevő számlával vagy szállítólevéllel igazolni tudja, hogy a 

felhasznált anyagok a THERMOMIX rendszer részei. 

 

Nem minősül garanciális hibának: 

 Nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülés. 

 Extrém időjárási körülmény. 

 Tűzkár. 

 Tervezési és kivitelezési szabályok be nem tartásából eredő hiba.

 

Garanciaszolgáltatások teljesítésének feltétele: 

 A garanciaigényt írásban kell bejelenteni, szállítólevél vagy 

számla, illetve az érvényesített THERMOMIX garancialevél 

mellékletével. 

 A bejelentett kárt a Mixtura Kft. szakértője a helyszínen 

megtekinti, és dokumentálja a kárigényt. 

 A Mixtura Kft. az ellenőrző vizsgálatok után írásban értesíti a 

bejelentőt azok eredményéről és észrevételének elbírálásáról. 
 

 

 

  

 

 Ügyvezető igazgató Értékesítési vezető 


