
CERTIFICAT DE GARANȚIE

Garanția este valabilă pentru conformitatea cu prevederile standardului MSZ EN 490 
a proprietăților de mai sus ale țiglelor de beton noi, încadrate în clasa I de calitate. 
Garanția intră în vigoare – indiferent de data emiterii certificatului de garanție – la 
data achiziționării și constă în înlocuirea acelor produse, care nu corespund pre-
scripțiilor standardului din cauza calității dovedită ca fiind necorespunzătoare a 
materialului. 
Cererea de asigurare a garanției se depune în scris, imediat după constatarea defec-
țiunilor produsului, în maxim 30 de zile, împreună cu certificatul de garanție și copia 
după factură. Cumpărătorul precizat în factură este îndreptățit exclusiv să solicite 
asigurarea garanției. Leier Hungária Kft. nu este răspunzător pentru eventualele 
pagube cauzate de depunerea în afara termenului precizat a cererii de asigurare 
a garanției. 

Condițiile de acordare a garanției:
• Executarea structurii acoperișului și montajul învelitorii conform 

prevederilor actelor normative în vigoare la data realizării lucrărilor, 
și cu respectarea instrucțiunilor de utilizare ale producătorului

• Asigurarea de către reclamant a posibilităților pentru verificarea produselor 
la fața locului de către Leier Hungária Kft., pentru prelevarea de probe 
și supunerea acestora la  verificări proprii sau prin institute terțe

• Utilizarea pentru întreg ansamblul învelitorii a produselor 
fabricate și comercializate de către Leier Hungária Kft.

• Utilizarea la montaj numai a produselor conforme, de calitate corespunzătoare 
și fără ca acestea să fie demontate și remontate într-o locație nouă

Garanția nu se referă la:
Daunele cauzate de accesoriile diferite față de cele cuprinse în instrucțiunile de uti-
lizare ale Leier Hungária Kft. sau de greșeli de execuție, ruperi cauzate de încărcările 
date de zăpadă, alte deteriorări produse ca urmare a unor solicitări mecanice, cala-
mități naturale, transport și depozitare necorespunzătoare. 
Garanția nu se referă de asemenea la cereri de acoperire a daunelor, care exced 
prevederilor legale în vigoare, la eflorescențele superficiale temporare, apărute 
ca urmare a efectelor condițiilor meteorologice, la modificări de culoare, deoarece 
acestea nu influențeză valoarea de utilizare a țiglelor.
În cazul soluționării cererii de asigurare a garanției, durata acesteia nu se prelun-

gește. Cererile de asigurare a garanției pentru defecțiuni cauzate de materialul 
necorespunzător, altele decât cele la care se referă garanția, nu se iau în considerare. 

Soluționarea cererii de asigurare a garanției:
• Reprezentantul Leier Hungária Kft. contactează cumpărătorul în ter-

men de 30 de zile de la depunerea cererii, face verificări la fața locului, 
prelevă probe, după caz și informează cumpărătorul despre modul 
de desfășurare a verificărilor pentru asigurarea garanției. Verificările 
speciale ale probelor se efectuează în laboratorul propriu al Leier Hun-
gária Kft. conform procedurilor cuprinse în standardul MSZ EN 491.

• După efectuarea verificărilor, Leier Hungária Kft. comunică în scris cum-
părătorului rezultatele acestora în termen de 30 de zile și face propuneri 
privind modalitatea de asigurare a garanției. În cazul reclamațiilor justificate, 
producătorul înlocuiește țiglele defecte cu altele de același tip. În situația în 
care în gama de produse nu există deja țigle de același tip, Leier Hungária 
Kft. pune la dispoziția cumpărătorului, la alegere, țigle din aceeași categorie. 
Produsele oferite de producător pentru înlocuirea celor defecte se livrează 
gratuit cumpărătorului. Garanția nu acoperă costurile aferente lucrărilor de 
reparații ale acoperișului (depozitare, demontare și remontare țigle, etc.), 
care sunt suportate de cumpărător. Dacă Leier Hungária Kft. nu poate asigura 
înlocuirea țiglelor defecte, cumpărătorul va primi un talon de cumpărături 
pentru produse Leier cu valoare egală cu prețul de achiziție a țiglelor defecte. 

Distribuitor (nume, adresă) ………………………………………………
declar, că produsele comandate, de calitate corespunzătoare, au fost predate cum-
părătorului integral, fără deteriorări vizibile.
                                                          ……………………………………
                                                                          Semnătura și ștampila
sau
Certificatul de garanție se emite de Leier Hungária Kft., în condițiile în care cumpă-
rătorul transmite copia după factura cu valoarea de achiziție, prin poștă la adresa 
9024 Győr, Baross G. u. 42, pe fax la nr. 96/512-501 sau la adresa de e-mail garan-
cia@leier.hu. Certificatul de garanție se transmite cumpărătorului prin poștă sau pe 
cale electronică.

Cumpărător: ……………………………………………………………………………………………

Adresă cumpărator:…………………………………………………………………………………………

Locul de montaj: ………………………………………………………………………………………

Data achiziționării: ………………………………………………………………………………………

Nume și adresă distribuitor: ………………………………………………….. ……….…………………

………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Număr factură: ……………………………………………………………………………

Leier Hungária Kft. (9024 Győr, Baross G. u. 42, 06-96-512-550, info@leier.hu) acordă

50 de ani garanție, începând cu data 
achiziționării, pentru precizia dimensională, 
rezistența la îngheț și impermeabilitatea țiglelor de 
beton Leier produse și comercializate.
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