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Általános Vállalási és Garanciális Feltételeink
Garancia
•
•
•
•
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Garanciavállalásunk az általunk végzett javítás összegéig terjed.
A hegesztési varrat teljes keresztmetszetére garanciát vállalunk.
Az általunk javított alkatrészekre csak szakműhely által végzett beszerelés esetén vállalunk garanciát a
számviteli rend szerinti számla alapján.
Nem tartozik garancia alá a nem szakszerű utómegmunkálásból, szerelésből, üzemeltetésből eredő
meghibásodás.
A garanciavállalás időtartama az alkatrészek sokfélesége miatt megegyezés tárgyát képezi.
A javításhoz csak az általunk használt technológiát, illetve hozaganyagot használjuk, ellenkező esetben
garanciát nem áll módunkban vállalni.
Az alkatrészek általunk nem ismert, rejtett hibáiért nem vállalunk garanciát.
A fémszórt réteg teljesen más paraméterekkel és szerszámokkal történő megmunkálást igényel, mint a
hagyományos fémek. Amennyiben a Megrendelő kívánja az utómegmunkálást elvégezni, vagy máshol
elvégeztetni, segítünk a megfelelő technológia megválasztásában. Azonban, ha az utómegmunkálás
során a fémszórt réteg sérül, vagy leválik, arra garanciát nem vállalunk, az esetleges újbóli fémszórás
költségét felszámoljuk.

ÁRAK
•
•
•

Bizonyos esetekben adott áraink szemrevételezés és penetrációs repedésvizsgálat után is csak irányadó
jellegűek, 30 napig érvényesek, s normál munkaidőben történő javításra vonatkoznak.
Végleges árat utókalkuláció alapján képezünk.
A javításra beszállított alkatrészeken elvégzett tisztítási, penetrálási, repedésfeltárási munkálatok után
kiderülhet, hogy az javíthatatlan, vagy a javítás nem kifizetődő.
Annak ellenére, hogy a Megrendelő eláll a további javíttatástól, az addig felmerült költségeinket
felszámítjuk.

EGYEBEK
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•
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Az elvégzett munkáról a megrendelőt értesítjük.
A munkadarabokat 8 naptári napig ingyenesen, a Megrendelő felelősségére tároljuk. Ezen idő eltelte
után raktározási díjat számolunk fel, mely - mérettől függően - a vállalási ár 1-5 %-a naponta.
Három hónap eltelte után a munkadarabokat a vállalási áron, ha ez nem lehetséges, fémhulladékként
értékesítjük.
Késedelmes fizetés esetén évi 20%-os késedelmi kamatot számítunk fel.
15 napot meghaladó fizetési késedelem esetén intézkedünk kintlévőségünk behajtása iránt, mely eljárás
valamennyi költsége a késedelembe eső Megrendelőt terheli.

