
HDM JÓTÁLLÁSI JEGY 

A HDM termékek gondosan, jó anyagokból készülnek. A HDM a vásárlás időpontjától kezdődően garanciát is vállal az 

anyag- és gyártási hibákra; 

A garancia időtartama a termékcsoporttól függ, és megtalálható a termék csomagolásán vagy a www.hdm.be 

weboldalon. 

A jótállásra a következő rendelkezések vonatkoznak: 

- A HDM garanciát vállal termékeire lakossági és kereskedelmi használatra, feltéve, hogy a termékeket a HDM 

utasításai szerint alkalmazzák, dolgozzák fel és karbantartják. Az egyes helyiség vagy helyiségek követelményeinek 

megfelelő minőségű terméket kell használni. A beépítési és karbantartási utasítások, valamint további 

termékinformációk a termék csomagolásában található használati utasításban, illetve a www.hdm.be weboldalon 

találhatók. 

- A jótállási idő a szállítás napján kezdődik. 

- A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használat, a helytelen tisztítási módszerek, a szakadás, ütés, 

vágás okozta sérülések, illetve balesetek, például nehéz/éles tárgyak vagy bútorok vonszolása által okozott sérülések 

esetén. A garancia érvényesítéséhez a sérülésnek minden egyes panelen legalább 1 cm² felületet kell lefednie, és jól 

láthatónak kell lennie. 

- A terméket a beépítés előtt alaposan ellenőrizni kell a látható hibák vagy sérülések tekintetében. A láthatóan sérült 

termékeket nem szabad használni, és a vásárlástól számított 14 napon belül be kell jelenteni a HDM kereskedőnek, 

ahol a terméket vásárolták, ezt követően a sérült termékeket kicserélik. Az ezen időszak után benyújtott 

reklamációkra a garancia nem vonatkozik. 

- Anyagi vagy gyártási hiba esetén a HDM a jelen garanciális feltételeknek megfelelően visszaveszi a hibás terméket, 

és alternatívát kínál. Csak a hibás termék kerül visszavételre. Minden egyéb kár vagy felmerülő költség, például a 

beszerelési, szállítási és elszállítási költségek nem kerülnek megtérítésre. 

- A jótállási igény érvényesítéséhez az eredeti keltezésű blokkot kell jótállási igazolásként benyújtani. Ez jótállási 

igazolásként fog működni, és ahhoz a kereskedőhöz kell vinni, ahol a HDM terméket vásárolták. 

- A kereskedő elbírálja és feldolgozza az igényt, szükség esetén továbbítja azt a HDM-nek. A garancia csak a termék 

első felhasználójára/első vásárlójára vonatkozik, és nem ruházható át. 

- Ha a reklamáció jogos, a HDM kicseréli a terméket egy azzal egyenértékű, az adott időpontban kapható termékre. 

A fenti jótállási feltételekben leírtakon kívül más jótállás nem érvényes. A HDM nem vállal felelősséget a hibás 

termék által okozott közvetlen és/vagy közvetett károkért és/vagy költségekért, és nem felel a termék 

eltávolításának és cseréjének költségeiért, a szállítási vagy tranzakciós költségekért. 

 

 

 

http://www.hdm.be/

