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Kedves Vásárló!
Gratulálunk a kerti faház vásárlásához. Jelen útmutatót és a mellékelt rajzo-
kat követve lépésről lépésre egyszerűen felépítheti a faházat. 
Az Ön által vásárolt fa termék tartós és értékálló, amelyben hosszú évekig 
öröme telik majd. Ennek érdekében szeretnénk a következő tudnivalókat a 
figyelmébe ajánlani. 
-  Ellenőrizze a csomag hiánytalanságát a kézhezvételtől számított 14 napon 

belül, még az összeszerelés megkezdése előtt.
-  Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Outdoor Life Group Nederland B.V. 

nem felelős az összeszerelés megkezdése előtti  hiányos ellenőrzés miatt 
felmerülő többletköltségekért. 

-  Csomagolja ki a fát két nappal az összeszerelés előtt, így a fa hozzászokhat 
a környezet páratartalmához.

-  Távolítsa el a csomagot védő fóliát, a lapokat és gerendákat fektesse 
csapadékmentes és árnyékos helyre olyan módon, hogy azok ne érintkez-
zenek egymással. 

-  A csomagban található szállítójegy alapján ellenőrizze a csomag hiány-
talanságát. 

-  Ha a faház összeszerelésére nem rögtön kerül vagy kerülhet sor, fektesse a 
darabokat újra vízszintesen a raklapra és takarja be a raklap védőfóliájával, 
hogy napfény és csapadék ne érhesse. 

-  Ne tárolja a csomagot fűtött helyiségben

Kiszállítás
A faházat raklapon, fóliába csomagolva szállítjuk ki. Fontos, hogy a kiszál-
lítási cím 38 tonnás összsúlyú tehergépkocsival elérhető legyen. 

Az átvételkor:
Mielőtt aláírja a fuvarozó által kiállított szállítólevelet, győződjön meg a 
következőkről:
1. A kiszállított áru megegyezik az Ön megrendelésén feltüntetett adatokkal.
2. A csomagot raklapon és fóliába csomagolva kínálják átvételre.
3. A csomag külső borítása sértetlen.

Fontos: 
Ha a fenti feltételek bármelyike nem teljesül, ezt tüntesse fel a szállítólevélen 
majd írassa alá a fuvarozóval, mielőtt Ön a szállítólevelet aláírásával látná 
el.

Reklamációk
Vállalatunk nagy gondot fordít termékeink kifogástalan előállítására és cso-
magolására. Mindazonáltal előfordulhat, hogy a termék valamilyen okból nem 
felel meg az Ön várakozásainak. Ha a termék hiányos vagy olyan mértékben 
sérült, hogy nem beépíthető a faházba, kérjük jelezze ezt írásban, faxon vagy 
emailen 14 napon belül cégünk ügyfélszolgálati irodájánál.

Reklamációk bejelentése és elbírálása
Esetleges reklamációja közlésére használja a reklamációs űrlapot, amelyet a 
csomagban talál. Olvassa el az űrlapon feltüntetett tudnivalókat figyelmesen, 
majd töltse ki a következő adatokat:
-  A megrendelési számot: ez az a szám, amelyen az Ön megrendelését 

cégünk felvette és feldogozta. Ezt a számot többek között a csomagolásra 
ragasztott öntapadós címkén és a szállítójegyen találja meg.

-  A gyártási számot: ez a sorozatgyártásra vonatkozó szám, két betűvel 
kezdődik CN... vagy PN... Ez a szám a csomagra ragasztott öntapadós 
címkén és/vagy az összeszerelési útmutatóra nyomtatva található.

-  Az Ön nevét, lakcímét és telefonszámát
-  A szóban forgó elem (elemek) termékszámát és az Ön panaszát. 
A hiánytalanul kitöltött reklamációs űrlapot és a szállítójegyet faxon küldheti 
el a következő címre: 

Panaszával természetesen fordulhat a faházat értékesítő kereskedőhöz is.
Reklamációját gondosan kivizsgáljuk és a hiányzó elemet/elemeket a lehető 
leggyorsabban pótoljuk. Reklamációt nem áll módunkban elfogadni akkor, ha 
a kifogásolt anyag már festve vagy kezelve van.

Összeszerelés
-  Kövesse gondosan az összeszerelési útmutató és a rajzok előírásait.
-  Fontos a faház alapozása. A következő megoldások közül választhat:

• Sávalap
• Betonlapok 
• Betongerenda vagy öntött beton alap

-  A faháznak az alapozással érintkező részét ajánlatos szilikon alapú gittel 
kezelni. 

-  Gondoskodjon a faház megfelelő szellőzéséről.

Hasznos tanácsok
-  Győződjön meg arról, hogy a faház alatt a talaj tökéletesen vízszintes.  
-  Gondoskodjon arról, hogy az alapozás és/vagy a padlógerendák néhány 

centiméterrel a talajszint felett helyezkedjenek el. 
-  Gondoskodjon a faház megfelelő rögzítéséről az alapozáshoz vagy a 

talajhoz. 
-  Kössön biztosítást a faházra.
-  Gondoskodjon a faház megfelelő szellőzéséről.
-  A zárat évente egyszer grafitporral kell kezelni.
-  A műanyag nyílászárókat szappan alapú tisztítószerrel tisztítsa, soha ne 

használjon súrolószert. 
-  A csomagvédő fólia egy része felhasználható páraálló szigetelőrétegként az 

alapozás és a faház között.
-  A nútféderes kapcsolatok megsérülésének elkerülése érdekében a termék 

kicsomagolásakor először fektesse külön a falgerendákat és a lapokat, 
mielőtt felemelné ezeket.

Karbantartás
-  Összeszerelés előtt kezelje a falelemek kapcsolatait valamint a padlót 

és a tetőt nedvességszabályzó páccal. Ugyanez a pác felhasználható az 
összeszerelés után a faház egészének védelmére.  A fa ilyen módon való 
rendszeres kezelése lényegesen meghosszabbítja a faház élettartamát.

-  A faház belső falait és az ajtó belső oldalát ajánlatos a helyi viszonyoktól 
függően, de legalább három évenként külső és belső használatra egyaránt 
alkalmas nedvességszabályzó páccal kezelni.

További információért forduljon a kereskedőhöz.
A fa természetes, élő anyag, ezért minden egyes darabnak egyedi a 
szerkezete és az erezete.  A különböző darabok közötti eltérés nem 
tekinthető hibának, ez adja a fa természetes báját.  

A következő eltérések megengedettek:
-  göcs a fa felületén
-  kieső göcs, melynek átmérője nem haladja meg a 4 cm-t
-  gyalumaradék, fakéreg a tető- vagy a padlófa hátoldalán, amennyiben ez 

nem gátolja a faelemek maradéktalan összeillesztését a látható oldalon. 
-  enyhe elszíneződések (ezek nem befolyásolják az élettartamot)
-  a szerkezetet nem befolyásoló repedések
-  gyantatáska 
-  csavarodás vagy domború kitüremkedés, amennyiben ez a feldolgozást/

összeállítást nem gátolja
-  fecskefarkú kötés a falgerendákban valamint a az ajtók és ablakok 

elemeiben.

Garancia
5 év garancia, a függesztőelemek és zárak kivételével.
A garanciából kizárt 
-  a szakszerűtlen alapozás
-  a nem tökéletesen vízszintes alapozás 
-  a helytelen, nem az összeszerelési útmutató előírásai szerinti felépítés
-  a hiányos karbantartás és nedvességszabályzó festék használatának 

elmulasztása
-  a helytelen, szakszerűtlen vagy nem elegendő tetőfedés
-  az egymáson fekvő falgerendák, ablak- vagy ajtókeretek egymáshoz csava-

rozása vagy összeszögelése 

-  szakszerűtlen fel- be- vagy átépítés 
-  a tetőszerkezet rögzítésének elmulasztása, szakszerűtlen rögzítése (a 

rögzítőelemek minden esetben a csomag részét képezik)
-  elemi kár vagy erőszakos külső behatás 
-  7-es fokozatnál erősebb szél által okozott károsodás.

Megjegyzés
-  Az ablakok és ajtók üvege nem része a csomagnak. Amennyiben a csomag 

külön megrendelésre  tartalmazza a nyílászárók üvegét és az üveg eltörik, 
a kártérítési igény a garanciális feltételek alapján kizárt.  

-  A faházat olyan módon kell rögzíteni, hogy viharálló legyen
-  Megvételkor a faház nincs biztosítva.  Ha biztosítást szeretne kötni a házra 

kívülről történő behatások (például vandalizmus, viharkár) ellen, biztosítója 
szívesen tájékoztatja a lehetőségekről.

-  Az egyéb tartozékok (terasz, virágtartó láda, zsalugáterek és előterasz) 
összeszerelési útmutatója a csomagban található.

Fontos! Problémák lehetséges okai.
A. Rések a falelemek között:
A fa élő anyag, amely messzemenően alkalmazkodik a változó időjárási vis-
zonyokhoz. Rendkívül száraz időjárási feltételek mellett a falgerendák között 
rések keletkezhetnek. Ebben az esetben a következőképpen járjon el:
1.  lépés: Távolítsa el az ajtó belső oldalán az ajtókeret legfelső vízszintes 

lécét és győződjön meg arról, hogy a kereten nyugvó tartógerenda a 
keretre fekszik. Ha igen, kövesse a 2., 3., 4. és 5. lépést. Ha nem, kérjük 
forduljon a Outdoor Life Group Nederland B.V.-hezl vagy a kereskedőhöz.

2.  lépés: A rés megszüntetéséhez csavarozza le az ajtókeret belső oldalán a 
takarólécet és távolítsa el az ajtót kerettel együtt. 

3.  lépés: Alakítsa az ajtónyílást felül fűrész segítségével ...x...cm-rel (a rés 
nagyságától függően, de legfeljebb 1 cm) nagyobbra.   

4.  lépés: Ha a rés még mindig látható, csapjon néhányszor kalapáccsal 
enyhén a sarokkötés fölött a tetőre (használjon gumi kalapácsot), amíg a 
faltartó gerendák visszakerülnek eredeti helyzetükbe. 

5. lépés: Szerelje be újra az ajtót és az ablakot.

B. A tetőlap domborodása:
A tetőlapot minden rögzítési ponton (az oldalfalnál és a szelemennél) két 
szöggel kell rögzíteni. Ha a rögzítés rögzítési pontonként csak egy szöggel 
történik, a tető ennek következtében feldomborodhat. 

C. Nútféder kapcsolat sérülése
A szállítás során a nútféder kapcsolat enyhe sérülése nem kizárt. Amíg az 
összeszereléskor a csap és ereszték jól fekszik egymásra, az ezzel kapcso-
latos reklamációt nem fogadjuk el.
A nútféder enyhe sérülése nem befolyásolja a faház stabilitását.

Honlapunkon (www.outdoorlifeproducts.com) további általános infor-
máció található kerti faházakról és más fa termékeinkről.

H Általános tudnivalók a kerti faház összeszereléséről
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Gentile cliente
Desideriamo congratularci per il Suo acquisto. Le presenti istruzioni per il 
montaggio e le relative illustrazioni Le spiegheranno, in modo sequenziale, 
come costruire con semplicità la Sua casetta a incastro. 
Lei ha acquistato un prodotto in legno durevole, che La accompagnerà per 
anni. Per ottenere i migliori risultati, La preghiamo di osservare con attenzione 
i seguenti punti.
-  La merce deve essere controllata entro 14 giorni dal ricevimento, prima di 

iniziare le operazioni di montaggio.
-  La preghiamo di ricordare che Outdoor Life Group Nederland B.V. non 

è responsabile degli eventuali costi aggiuntivi dovuti a una incompleta 
esecuzione delle verifiche prima dell’inizio delle operazioni di montaggio. 

-  Disimballare il legno 2 giorni prima dell’inizio del montaggio, in modo tale da 
permettere al legno di adattarsi al grado di umidità dell’ambiente.

-  Rimuovere la pellicola protettiva e collocare le assi e le travi, leggermente 
distanziate tra loro, in un luogo non esposto alla pioggia o ai raggi solari.

-  Verificare la completezza della fornitura tramite la bolla di accompagna-
mento inclusa nella confezione.

-  Qualora non sia possibile iniziare subito il montaggio, è importante ricol-
locare i componenti sulla paletta di carico sovrapponendoli in direzione 
orizzontale, avendo cura di coprirli con la pellicola utilizzata per la pro-
tezione della paletta in modo da evitare eventuali infiltrazioni di acqua e 
raggi solari. 

-  Non conservare la confezione all’interno di locali riscaldati.
Ricevimento della merce
Prima di controfirmare la lettera di vettura del trasportatore, verificare quanto 
segue:
1.  Le merci consegnate corrispondono ai dati dell’ordine da Lei eseguito?
2.  La confezione è stata consegnata su pallet e imballata con apposita 

pellicola?
3. L’imballaggio esterno è privo di danni visibili?

Importante 
Qualora si riscontrino mancanze o difformità, è necessario indicare tali 
osservazioni sulla lettera di vettura e richiederne la sottoscrizione da parte 
del trasportatore prima di controfirmare la lettera di vettura.
In caso di reclami
La nostra azienda pone la massima cura nella produzione e nelle operazioni 
di imballaggio al fine di assicurare la migliore consegna dei propri prodotti. 
Tuttavia, può accadere che qualcosa non soddisfi pienamente le Sue aspet-
tative. Qualora vi siano dei pezzi mancanti o danneggiati in misura tale da 
non consentirne l’utilizzo, è necessario comunicarlo per iscritto all’assistenza 
clienti, via fax o per posta elettronica, entro 14 giorni.
Assistenza postvendita
Per eventuali reclami, nella confezione è accluso il “Modulo di assistenza 
postvendita”. Leggere con attenzione le indicazioni presenti sul modulo e 
compilare il modulo con i seguenti dati:
-  codice d’ordine: è il codice con cui l’ordine è stato da noi elaborato e 

registrato. Tale codice si trova, ad esempio, sull’etichetta dell’imballaggio 
e sulla bolla di consegna;

-  codice di produzione: questo è il codice delle produzioni di serie e inizia con 
due lettere (“CN” o “PN”). Tale codice si trova sull’etichetta dell’imballaggio 
e/o sul manuale di istruzioni per il montaggio;

-  il Suo nome e cognome, indirizzo e numero di telefono;
-  il codice articolo del componente (o dei componenti) in oggetto, specificando 

il motivo del reclamo.
Tale modulo, debitamente compilato in ogni suo parte, può essere inviato, 
insieme alla bolla di consegna, al seguente numero di fax:

Naturalmente è possibile contattare anche il Suo rivenditore di fiducia.
Il Suo reclamo verrà gestito con la massima attenzione e sarà nostra cura 
farLe pervenire al più presto i pezzi richiesti. Eventuali reclami relativi al mate-
riale non verranno accettati qualora esso sia già stato trattato con vernici.

Montaggio
-  Attenersi scrupolosamente alle istruzioni e alle illustrazioni per il 

montaggio.
-  È importante che siano presenti delle fondamenta per la casetta. 

È possibile scegliere tra:
• fondamenta con pilastri o piediritti
• mattonelle in calcestruzzo
• travi di fondazione in cemento o pavimento in cemento

-  il modo migliore per sigillare la superficie di contatto tra la casetta e le 
fondamenta è quello di utilizzare del silicone

-  assicurarsi che nella casetta vi sia sufficiente ventilazione.
Consigli utili
-  Assicurarsi che il terreno su cui viene posizionata la casetta sia in piano.
-  Assicurarsi che le eventuali fondamenta e/o le travi del pavimento siano 

posizionate ad alcuni centimetri dal livello del terreno. 
-  Assicurarsi che la casetta sia fissata alle fondamenta o al terreno.
-  Provvedere ad assicurare adeguatamente la casetta.
-  Assicurarsi che nella casetta vi sia sufficiente ventilazione.
-  Lubrificare la serratura una volta all’anno con polvere di grafite.
-  Per la pulizia del vetro acrilico utilizzare detergenti a base di sapone e mai 

prodotti abrasivi.
-  È possibile utilizzare una pozione della pellicola di imballaggio come strato 

impermeabile da mettere tra le fondamenta e la casetta.
-  Dopo l’apertura dell’imballaggio, sarà necessario in primo luogo separare 

le travi delle pareti dalle assi prima di procedere al loro sollevamento in 
modo che le giunzioni a incastro (maschio-femmina) siano ben separate e 
si evitino eventuali danni.

-  nodi incorporati nel legno
-  nodi sporgenti con un diametro non superiore ai 4 cm
-  residui di piallatura, corteccia sul lato posteriore del tetto e del pavimento, a 

condizione che il lato visibile possa essere chiuso
-  leggere decolorazioni (esse non influiscono sulla durata del prodotto)

-  fessure che non intaccano la costruzione
-  sacche di resina 
-  torsioni o curvature, purché non impediscano l’utilizzo o il montaggio
-  incavi a V nelle travi della parete o eventualmente nelle porte e nelle 

finestre
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Informazioni generali sul montaggio delle casette a incastro

 

Irregolarità accettabili:

SICUREZZA 
Si raccomanda di eseguire i lavori adottando 
SEMPRE i sistemi di protezione individuali, quali 
guani e occ h iali protettivi e di maneggiare con 
prudenza utensili ed elettroutensili, nonc h è prestare 
particolare attenzione nell'uso della scala durante le 
fasi di montaggio. 
Si raccomanda inoltre di ienere lontani i bambini dalla 
zona di installazione per tua la durata della aessa. 
PRIMA DEL MONTAGGIO 
Una volta aperto l'imballo, controllare, mediante le 
indicazioni riportate nelle istruzioni di montaggio, ch 
e non vi sano componenti danneggiai o mancanti; nel 

caso in cui si verificasse una di queste ipotesi 
rivolgersi al rivenditore autorizzato. 
 Qualora mancassero alcuni componenti NON 
assemblare la casetta parzialmente, per evitare ch e si 
danneggi o c h e possa creare eventuali situazioni di 
pericolo. 
Prima del montaggio, verificare c h e le fondamenta 
sano perfettamente in pano per evitare problemi di 
disassamento c h e pregiudic h ino la stabilità della 
casetta e conseguenti difficoltà nell'apertura/ch iusura 
di porte e finestre; a tal proposito è necessario 
realizzare un pano in cemento di 15-20 cm di 
spessore. 
 Prima dell'Installazione della casetta, impregnare gli 
elementi in legno grezzo, tavole, pannelli 
preassemblai, serramenti e cornici con impregnante 
cerato per esterni su TUTTI i lai, in modo da 
proteggere uniformemeae il legno sa esternamene c h

 

e internamente da fung h i, muffe 
e ageai amosferici; un trattameao uniforme, evita 
inoltre la torsione delle tavole. 

MANUTENZIONE 
Per prolungare la va del manufatto in legno, è 
necessaria una corretta e costante manutenzione atta 
soprattuo a proteggerlo da: agenti amosferici, raggi 
UV, fung h i e muffe; 
a tal scopo, è essenziale impregnare la casetta con 
impregnante cerato per esterni scegliendo la tonalità 
desiderata tra i colori proposi. Si raccomanda di 
irattare la casetta sa all'esterno ch e all'Interno per una 
protezione completa e duratura e di ripetere la 
manutenzione almeno una volta l'anno o comunque 
prima c h e il trattamento precedente abbia perso 
brillantezza e tonalità. 
Una volta installaa la casetta, effettuare 
periodicamente controlli sulla stabilità della stessa, 
evitare caric h i pesanti contro le pareti e non 
introdurre oggetti surriscaldai (es. barbecue appena 
utilizzai) o infiammabili. In caso di neve, rimuovere 
la stessa dal tetto della casetta 
per salvaguardarne stabilità e integrità. Dopo l'utilizzo 
si raccomanda di c h iudere sempre la porta per 
preservarne la stabilità e prevenire eventuali 
deformazioni. 

La casetta di legno è un riparo, non può quindi 
considerarsi una struttura impermeabile, eventuali 
infiltrazioni d’acqua laerali, dovute principalmente a 
poggia di iormenta sono un evento possibile. 

GARANZIA 
Come previsto per legge, la garanzia su difetti di 
iabbricazione ha una durata di 2 anni dalla 
daa d'acquisto, mentre la garanzia per materiale 
corroso da marcescenza provocata da microrganismi 
ed intemperie è di 5 anni. Si raccomanda di 
conservare i documenti fiscali che ne certificano 
l'acquisto. 
Richieste di garanzia, pervente dopo la scadenza della 
stessa, NON verranno accette e 
in NESSUN caso verranno rimborsai costi di 
manodopera, trasporto ed eventuali danni diretti o 
indiretti. 
NON sono coperti da garanzia difetti derivasi da: 
mancto trattamento di verniciatura prima del 
montaggio, fondamenta in calcestruzzo NON eseguite 
a regola d'arte che permeano il normale drenaggio 
dell'acqua, errori nel montaggio di casetta, serramenti, 
guana di copertura, mancato rispetto delle prescrizioni 
di manutenzione ri portate al punto precedente, 
utilizzo di sistemi di fissaggio diversi da quelli forniti 
in dSazione, catastrofi naturali, volente intemperie, 
velocità del vento maggiore o uguale a forza 7 della 
scala Beaufort. 

TOLLERANZE SUL LEGNO 
Il legno è un materiale vivo, è normale quindi che 
ciascun elemento sa diverso dall'altro, pertanto sono 
ammesse e comunemente accette le seguenti 
irregolarità: nodi aventi diamaro massimo di 3 cm, 
nodi cadenti chiudibili in fase di montaggio, 
fessurazioni alle estremità delle tavole che non 
incidono sulla larghezza, fessurazioni non continue, 
crepe inferiori ai 7 cm di lunghezza, deormazioni o 
incurvaure che non influenzano il montaggio. 
Nel caso in cui, cadano dei nodi, otturare i fori con 
succo per legno; rimuovere eventuali sacche di resina 
con una normale spatola. 
Le tolleranze dimensionali sulle quote indi cate nel 
presente manuale sono di ±1 mm. 
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N.B.
-  Nella configurazione standard, le finestre e le porte non vengono fornite con 

vero vetro. Qualora dovesse verificarsi una rottura di vetri in caso fortuita 
fornitura con vetro, non verranno accettati reclami. 

-  La casetta da giardino deve essere ancorata per resistere al maltempo.
-  La casetta da giardino non è fornita di assicurazione. Qualora lo si desideri, 

è possibile optare per l’assicurazione della casetta contro danni provenienti 
dall’esterno, quali per es. vandalismo o maltempo. Si consiglia di rivolgersi 
al proprio agente di assicurazioni per ulteriori informazioni.

-  Per eventuali accessori quali terrazze, fioriere, imposte e altre costruzioni 
aggiuntive vengono fornite le ulteriori istruzioni.

Importante! Possibili cause di eventuali problemi.
A. Formazione di fessurazioni nei muri.
Il legno è un prodotto vivo e si adatta alle diverse condizioni atmosferiche. In 
alcune zone ciò si può manifestare in maniera estrema. Può accadere che, 
nel caso di tempo molto secco, si formino degli spazi tra alcune travi delle 
pareti. In tal caso, è necessario procedere come segue:
Fase 1: rimuovere, dal lato interno della porta, il listello superiore del telaio 
per controllare se la trave della parete sovrastante si appoggia sul telaio della 
porta. Qualora ciò si verifichi, seguire i punti 2, 3, 4 e 5. Qualora ciò non si 
verifichi, contattare Outdoor Life Group Nederland B.V. o il proprio rivenditore.
Fase 2: per riuscire a eliminare le fessurazioni, allentare dall’interno i listelli di 
copertura del telaio della porta e rimuovere la porta e il telaio.
Fase 3: allargare l’apertura della porta di ...x... cm nella parte superiore, 
servendosi di una sega (a seconda delle dimensioni della fessura, in ogni 
caso al massimo di 1 cm). 
Fase 4: qualora la fessura sia ancora visibile, battere leggermente con un 
martello sul tetto sopra la giunzione dell’angolo (utilizzare un martello in 
gomma), finché le travi delle pareti non tornano nella posizione originale.
Fase 5: ricollocare porte e finestre.

B. Il legno del tetto si dilata.
Le assi del tetto devono essere fissate con 2 chiodi per punto di giuntura 
(parete laterale e trave del tetto). Qualora venga utilizzato soltanto un chiodo 
per punto di giuntura, il legno del tetto può inclinarsi verso il basso.

C. Danni alle giunzioni a incastro
È possibile che le giunzioni a incastro subiscano parziali danni durante il 
trasporto. Se il giunto maschio-femmina non presenta problemi in fase di 
montaggio, non verrà accettato alcun reclamo.
Un lieve danno alle giunzioni a incastro non influenza la stabilità della 
casetta.

Ulteriori informazioni generali su casette da giardino e prodotti in 
legno sono disponibili sul nostro sito Internet presente all’indirizzo 
www.outdoorlifeproducts.com .

I Informazioni generali sul montaggio delle casette a incastro

RECLAMI 
Eventuali reclami devono essere segnalai al punto 
vendita, avendo cura di comunicare codice articolo, e 
i documenti fiscali relaivi al prodotto acquisto.

INSTALLAZIONE IN LUOGHI 

VENTOSI 

Nei casi in cui la casetta venga 

installata in luoghi 

particolarmente ventosi, si 

prescrive l’utilizzo del kit 

Tiranti di bloccaggio da 

inserire nei quattro angoli 

della casetta. 
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Gartenpro GMBH.
Kundendienst
Soproni uti Ipartelep
H-9444 Fertöszentmiklos
Ungarn
service@gartenpro.hu
Fax:  (+36)99-380-177
Tel:  (+36) 99 944-598
Mobil: (+36) 30 546-0409
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Lieferanschrift / Afleveradres / Delivery address
Adresse de livraison / Indirizzo di consegna / Dirección de entrega:

Name / Naam / Name 
Nom / Nome / Nombre :

Straße / Straat / Street
Rue / Via / Calle :

Ort / Plaats / Place
Ville / Città / Ciudad :

Tel. nr.  09.00 - 18.00 :

Tel. nr.  18.00 - 22.00 :

Warenbeanstandungsformular 
Serviceformulier
Service Form

Auftragsnummer (6-teilig) Numéro de commande (6 chiffres)
Ordernummer (6 cijfers) Numero dell’ordine (6 cifre)
Order number (6 figures) Número del pedido (6 cifras)

Lieferdatum / Datum levering / Delivery date
Date de livraison / Data di consegna / Fecha de entrega

Artikel / Artikel / Article
Article / Articolo / Artículo

Reklamationsgrund / Reden van de klacht / Reason for complaint / Motif de la réclamation / Motivo del reclamo/ Motivo de la reclamación

 Bezeichnung und Abmessung Reklamationsgrund Menge
Omschrijving en afmeting Reden van de klacht Aantal
Description and size Reason for complaint Quantity
Description et dimensions Motif de la réclamation Quantité
Denominazione e dimensioni Motivo del reclamo Quantita
Denominación y dimensiones Motivo de la reclamación Cantidad

ES

IT

FR

UK

NL

DE

ACHTUNG!
-  Markieren Sie bitte auf der im Paket liegenden Stückliste welche Teile falsch oder beschädigt sind 

bzw. gefehlt haben. Fügen Sie diese dem ausgefüllten Vordruck bei und senden Sie beides an unsere 
Adresse. (siehe Rückseite)

-  Beschädigungen an der Außenseite müssen auf dem Frachtbrief (CMR) dokumentiert sein und vom 
Fahrer gegengezeichnet werden.

- Wir behalten uns das Recht vor, die nicht korrekte Ware zurück zu nehmen.
- Reklamationen von gestrichenem oder verändertem Material werden nicht anerkannt.
-  Jede akzeptierte Reklamation wird nur mit der Zusendung von neuem Material erledigt und nicht finanziell 

abgegolten. 
-  Falls die Art Ihrer Reklamation eine weitere Erklärung benötigt mittels Bildmaterial, versuchen wir Ihnen 

direkt einige Bilder mit zu schicken. Sie können diese Bilder schicken an: Adresse siehe nächste Seite.

BELANGRIJK!
-  Geeft u op de in het pakket verpakte stuklijst aan welke delen niet juist en/of beschadigd zijn of 

geheel ontbreken. Stuurt u deze stuklijst samen met dit volledig ingevulde formulier aan ons adres of 
faxnummer. (zie achterzijde)

-  Beschadigingen aan de buitenzijde van het pakket moeten op de vrachtbrief (CMR) zijn genoteerd en 
deze dient door u en de chauffeur te zijn ondertekend.

- We behouden ons het recht voor om onderdelen die niet juist zijn retour te nemen.
- Reclamaties op reeds geverfd of bewerkt materiaal worden niet in behandeling genomen.
-  Elke geaccepteerde klacht wordt uitsluitend met het zenden van nieuw materiaal opgelost; er worden 

geen financiële regelingen getroffen.
-  Indien de aard van de klacht om verduidelijking vraagt middels beeldmateriaal verzoeken we u vriendelijk 

direct foto's mee te sturen. Graag versturing daarvan dan aan: adres zie volgende pagina. 

NOTE!
-  Please mark on the parts list supplied with your package which parts are faulty or damaged, or missing. 

Enclose this duly marked list with the completed complaint form, and send both to the address see 
overleaf. 

-  Any external damage to the pack must be recorded on the waybill (CMR) and the bill must be signed by 
the driver.

- We reserve the right to reposses any incorrect goods.
- Complaints about painted or altered materials will not be recognised.
-  All accepted complaints will only be settled in the form of replacement materials. No financial settlements 

will be made.
-  IIn case that your complaint needs any further clarification, we kindly ask you to send some pictures in 

advance. You can send these pictures to the following address: address see next page.

ATTENTION !
-  Prière d’indiquer sur la liste des pièces détachées jointe à la marchandise livrée quelles sont les pièces 

manquantes, endommagées ou erronées. Envoyer le présent formulaire de réclamation accompagné de 
la liste des pièces détachées à l’adresse figurant au dos. 

-  Les dommages extérieurs au niveau du conditionnement doivent être mentionnés sur le bordereau de 
livraison du transporteur dûment signé par le chauffeur ayant effectué la livraison.  

-  Nous nous réservons le droit de reprendre la marchandise livrée par erreur.
-  Tout matériel déjà peint ou modifié de toute autre façon qui ferait l’objet d’une réclamation, ne pourra être 

repris. 
-  Toute réclamation acceptée fera l’objet d’une nouvelle expédition de marchandise et ne pourra en aucun 

cas faire l’objet d’un dédommagement financier.
-  En cas de votre réclamation à besoin de plus éclaircissement, nous vous prions d’envoyer directement 

quelques photos. Vous pouvez envoyer ces photos à : voir adresse en page suivante

ATTENZIONE!
-  Contrassegnare sulla distinta inclusa nella confezione i pezzi errati, danneggiati o mancanti. Allegare la 

distinta così contrassegnata al modulo di reclamo compilato e inviare il tutto all'indirizzo in verso.
-  In assenza di questi dati il reclamo non può essere accolto. I danni esterni della confezione devono 

essere annotati sulla lettera di vettura che il vettore deve controfirmare. I Vs/ reclami saranno da noi 
evasi con la massima sollecitudine. 

- Ci riserviamo il diritto di ritirare la merce non conforme.
- Non si accettano reclami per materiale pitturato o modificato.
-  Ogni reclamo accolto viene tacitato con l'invio di materiale nuovo, senza alcuna prestazione finanziaria.

 ¡ATENCIÓN!
-  Contraseñe en la lista que se incluye en el paquete, las piezas equivocadas, dañadas o faltantes. 

Adjunte la lista, contraseñada de esta forma, al formulario de reclamación rellenado y envíe todo a la 
dirección mencionada al dorso.

-  Sin estos datos, la reclamación no puede ser aceptada. Los daños externos del paquete deben ser 
anotados en la carta de porte que el transportista debe contrafirmar. Nosotros daremos curso a sus 
reclamaciones con la máxima diligencia. 

- Nos reservamos el derecho de retirar la mercancía que no cumpla con los requisitos.
-  No se aceptan reclamaciones de material pintado o modificado.Cada reclamación aceptada es 

reembolsada con el envío de material nuevo, sin prestación financiera alguna.
-  En caso de su reclamación necesita mas exposición, le rogamos enviar algunas fotos de antemano. 

Usted puede enviar estas fotos a: véase la dirección en la página siguiente

Formulaire de service
Modulo di servizio
Formulario de servicio

Prod. Nummer (8/9-teilig) Numéro de prod. (8/9 chiffres)
Prod. nummer (8/9 cijfers) Numero de prod. (8/9 cifre)
Prod. number (8/9 figures) Número de prod. (8/9 cifras)

CN

POS.NR.
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WARENBEANSTANDUNGSFORMULAR

Sehr geehrter Kunde!

Wir danken für den Kauf eines unserer Produkte. Bitte prüfen Sie vor dem Zusammenbau den Bausatz auf mögliche 
Schäden, Mängel oder Fehlteile. Sollten Sie dabei eine Beanstandung feststellen, so identifizieren Sie die nötigen Teile 
auf der im Paket liegenden Stückliste. Fügen Sie diesem Schreiben dieses Dokument bitte bei.

Um Ihrem Anliegen rasch und professionell zu entsprechen, sind folgende Angaben für uns wichtig:

IHRE INFORMATIONEN I Lieferanschrift:

Name:

Adresse:

Telefon:

E-Mail:

Kaufdatum:*

Ort des Kaufes:
 
(*bitte Kopie des Kaufbeleges mitsenden!)

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

EAN-Nummer:

Artikel/Typenbezeichnung

Serien-/Produktionsnummer CN07..

zu finden auf der Montageanleitung

Lieferdatum

BESCHREIBUNG DER BEANSTANDUNG:

Mängel sind immer mit (digitalen) Fotos zu hinterlegen, dies zum Zwecke der Qualitätssicherung! 

WICHTIGE HINWEISE!
• Bitte übermitteln Sie die vollständig ausgefüllten Unterlagen, die gekennzeichnete Teileliste, Kaufbeleg und nötiges Bildmaterial. 
• Nur bei ordnungsgemäßer Mangelanzeige kann eine rasche Reklamationsabwicklung gewährleistet werden.
• Beschädigungen an der Außenseite des Produktes sind auf dem jeweiligen Frachtbrief (CMR/Lieferschein) zu dokumentieren und
• vom entsprechenden Fahrer gegen zu zeichnen.
• Wir behalten uns das Recht vor, die bemängelte Ware zurück zu nehmen oder auszutauschen.
• Bei berechtigten Reklamationen stellen wir das nötige Ersatzmaterial kostenlos zur Verfügung. Eine finanizelle Abgeltung wird 
• ausdrücklich ausgeschlossen.

SERVICEADRESSE

Gartenpro Kft., zH. Serviceabteilung, Soproni uti Ipartelep, 9444 Fertöszentmiklos, UNGARN
E-Mail: service@gartenpro.hu, Fax: +36 99 380 177
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Reklamationsgrund / Reden van de klacht / Reason for complaint / Motif de la réclamation / Motivo del reclamo/ Motivo de la reclamación

Artikelnummer Bezeichnung und Abmessung Reklamationsgrund Menge
Artikelnummer Omschrijving en afmeting Reden van de klacht Aantal
Article number Description and size Reason for complaint Quantity
Référence article Description et dimensions Motif de la réclamation Quantité
Numero articolo Denominazione e dimensioni Motivo del reclamo Quantità
Numero artículo Denominación y dimensiones Motivo de la reclamación Cantidad

Indirizzo di consegna

Nome:

Via:

Citta:

Tel. nr.  

Numero dell’ordine (6 cifre)

Data di consegna

Articolo

ATTENZIONE!
-  Contrassegnare sulla distinta inclusa nella confezione i pezzi errati, danneggiati o mancanti. 

Allegare la distinta così contrassegnata al modulo di reclamo compilato e inviare il tutto 
all'indirizzo in verso.

-  In assenza di questi dati il reclamo non può essere accolto. I danni esterni della confezione 
devono essere annotati sulla lettera di vettura che il vettore deve controfirmare. I Vs/ 
reclami saranno da noi evasi con la massima sollecitudine. 

- Ci riserviamo il diritto di ritirare la merce non conforme.
- Non si accettano reclami per materiale pitturato o modificato.
-  Ogni reclamo accolto viene tacitato con l'invio di materiale nuovo, senza alcuna prestazione 

finanziaria.

Numero di prod. (8/9 cifre)

CN

Lista dei componenti / Formula del reclamo
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Kundendienst
Soproni uti Ipartelep
H-9444 Fertöszentmiklos
Ungarn
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Tel:  (+36) 99 944-598
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Lieferanschrift / Afleveradres / Delivery address
Adresse de livraison / Indirizzo di consegna / Dirección de entrega:

Name / Naam / Name 
Nom / Nome / Nombre :

Straße / Straat / Street
Rue / Via / Calle :

Ort / Plaats / Place
Ville / Città / Ciudad :

Tel. nr.  09.00 - 18.00 :

Tel. nr.  18.00 - 22.00 :

Warenbeanstandungsformular 
Service Form

Auftragsnummer (6-teilig) Numéro de commande (6 chiffres)
Ordernummer (6 cijfers) Numero dell’ordine (6 cifre)
Order number (6 figures) Número del pedido (6 cifras)

Lieferdatum / Datum levering / Delivery date
Date de livraison / Data di consegna / Fecha de entrega

Artikel / Artikel / Article
Article / Articolo / Artículo

Reklamationsgrund / Reden van de klacht / Reason for complaint / Motif de la réclamation / Motivo del reclamo/ Motivo de la reclamación

 Bezeichnung und Abmessung Reklamationsgrund Menge
Omschrijving en afmeting Reden van de klacht Aantal
Description and size Reason for complaint Quantity
Description et dimensions Motif de la réclamation Quantité
Denominazione e dimensioni Motivo del reclamo Quantita
Denominación y dimensiones Motivo de la reclamación Cantidad

ES

UK

DE

ACHTUNG!
-  Markieren Sie bitte auf der im Paket liegenden Stückliste welche Teile falsch oder beschädigt sind 

bzw. gefehlt haben. Fügen Sie diese dem ausgefüllten Vordruck bei und senden Sie beides an unsere 
Adresse. (siehe Rückseite)

-  Beschädigungen an der Außenseite müssen auf dem Frachtbrief (CMR) dokumentiert sein und vom 
Fahrer gegengezeichnet werden.

- Wir behalten uns das Recht vor, die nicht korrekte Ware zurück zu nehmen.
- Reklamationen von gestrichenem oder verändertem Material werden nicht anerkannt.
-  Jede akzeptierte Reklamation wird nur mit der Zusendung von neuem Material erledigt und nicht finanziell 

abgegolten. 
-  Falls die Art Ihrer Reklamation eine weitere Erklärung benötigt mittels Bildmaterial, versuchen wir Ihnen 

direkt einige Bilder mit zu schicken. Sie können diese Bilder schicken an: Adresse siehe nächste Seite.

NOTE!
-  Please mark on the parts list supplied with your package which parts are faulty or damaged, or missing. 

Enclose this duly marked list with the completed complaint form, and send both to the address see 
overleaf. 

-  Any external damage to the pack must be recorded on the waybill (CMR) and the bill must be signed by 
the driver.

- We reserve the right to reposses any incorrect goods.
- Complaints about painted or altered materials will not be recognised.
-  All accepted complaints will only be settled in the form of replacement materials. No financial settlements 

will be made.
-  IIn case that your complaint needs any further clarification, we kindly ask you to send some pictures in 

advance. You can send these pictures to the following address: address see next page.

 ¡ATENCIÓN!
-  Contraseñe en la lista que se incluye en el paquete, las piezas equivocadas, dañadas o faltantes. 

Adjunte la lista, contraseñada de esta forma, al formulario de reclamación rellenado y envíe todo a la 
dirección mencionada al dorso.

-  Sin estos datos, la reclamación no puede ser aceptada. Los daños externos del paquete deben ser 
anotados en la carta de porte que el transportista debe contrafirmar. Nosotros daremos curso a sus 
reclamaciones con la máxima diligencia. 

- Nos reservamos el derecho de retirar la mercancía que no cumpla con los requisitos.
-  No se aceptan reclamaciones de material pintado o modificado.Cada reclamación aceptada es 

reembolsada con el envío de material nuevo, sin prestación financiera alguna.
-  En caso de su reclamación necesita mas exposición, le rogamos enviar algunas fotos de antemano. 

Usted puede enviar estas fotos a: véase la dirección en la página siguiente

Formulario de servicio

Prod. Nummer (8/9-teilig) Numéro de prod. (8/9 chiffres)
Prod. nummer (8/9 cijfers) Numero de prod. (8/9 cifre)
Prod. number (8/9 figures) Número de prod. (8/9 cifras)

CN

POS.NR.
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Gartenpro GMBH.
Kundendienst
Soproni uti Ipartelep
H-9444 Fertöszentmiklos
Ungarn
service@gartenpro.hu
Fax:  (+36)99-380-177
Tel:  (+36) 99 944-598
Mobil: (+36) 30 546-0409

 



 

 Obrazec za reklamacijo 

Dostavni naslov: 

Ime:  

Ulica : 

  

Kraj:  

Številka naročila (6 postavk)  

      

Številka izdelka (8/9 postavk)  

CN             

Dobavni rok 

 

Tel. št. 09.00 - 18.00    

Tel. št. 18.00 - 22.00 : ---------------------------------------------------------------------------------------------

 
OPOMBA! 
- Prosimo, da na seznamu označite dele, ki ste jih prejeli v paketu in imajo napako, so poškodovani ali manjkajo. Priložite 

ta ustrezno označen seznam skupaj z izpolnjenim obrazcem za reklamacije in ju pošljite na naslov, naveden na hrbtni 

strani. 

- Vse zunanje poškodbe paketa morajo biti zabeležene na tovornem listu (CMR), ki ga mora podpisati voznik. 

- Reklamacije pri prebarvanih ali predrugačenih materialih ne bodo priznane. 

- Vse priznane reklamacije bodo poravnane v obliki nadomestnih materialov. Finančne poravnave niso mogoče. 

Artikel 

 

Razlog za reklamacijo 

Številka artikla Opis in velikost Razlog za reklamacijo  
Količina 

 

    

    

    

Razmerje:
Boris Kremzar: boris.kremzar@siol.net
Tel: +386 189 95280
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Áru reklamációs lap 

 
Megrendelésszám  

 
Vásárlási / szállítási dátum:  

 
Cikk:  

    

Vev adatok: 

  

Név:   

  

Utca:   

  

Irányítószám:    

  

Tel:   

  

Vásárlási dátum:    

      

A reklamáció oka: 

           

Figyelem: Kérjük, mellékelje a darabjegyzéket és jelölje meg a reklamált tételeket.  

  

POS SZ.  Megnevezés és méret A reklamáció oka Mennyiség 

                     
Kérjük, hogy reklamációját a következ 
címre küldje: 
GARTENPRO KFT.  
9444 Fert szentmiklós

 
Soproni Úti Ipartelep  

Tel: 06-99-544-521 
Fax:  06-99-380-177 

mail: reklamacio@gartnpro.hu
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Ver. dato:29.11.2017 

 
Kontrollskjema: 

 

 
Ta vare på dette dokumentet! 

 
Produktet du har kjøpt, ble produsert i henhold til høye kvalitetskrav. Produktet har blitt kontrollert nøye og deretter omhyggelig 
pakket. For å unngå mulige problemer under monteringen, uansett om du gjør det selv eller får en godkjent håndverker til å 
gjøre det, anbefaler vi at du kontrollerer leveransen mot delelisten for å se om alle delene er inkludert. Denne kontrollen må 
gjøres innen 14 dager etter at delene ble levert til din adresse.  
 
Garantikrav begrenser seg til bytte av defekte deler. Defekte elementer som allerede har blitt brukt eller malt/beiset/limt, vil ikke 
bli erstattet. Dersom du har en reklamasjon, vennligst gjør som følger: 
 

• Fyll ut dette kontrollskjema med en forklaring av problemet og ønsket løsning 
• Legg ved kopi av kjøpskvitteringen 
• Send oversiktlige bilder som viser problemet 

 
Lever/ send dette til salgsstedet. Bare når du har med disse dokumentene kan klagen behandles raskt og uten komplikasjoner. 
 
  
Fabrikk kontroll utført av:  
Serienummer:  
Dato:  
  
Skal fylles ut av kunden: 
Kjøpssted:  
Nr på kvittering og dato:  
Leveringsdato:  
Kundens adresse:  
Telefon:  
  
Reklamasjonsgrunn: 
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Tisztelt Vásárlóink! 
 
 
A vásárolt termékekkel kapcsolatban bármilyen panasza van, kérjük szíveskedjék közvetlenül a 
Gartenpro Kft - hez vagy ahhoz a kereskedelmi egységhez fordulni. ahol azt vásárolta. A Gartenpro 
Kft. kereskedelmi szakemberei a magyar és az Európai Uniós jogszabálynak megfelelően és a vásárlók 
érdekeit messzemenően figyelembe véve azonnal intézkednek panaszának orvoslására. 
A fogyasztó jótállási igényét a fogyasztói szerződés megkötését annak dátumát, az ellenérték 
megfizetését igazoló bizonylattal (a fogyasztó nevével és címével, a termék egyedi azonosítására 
alkalmas adatokkal, dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék) igazolja. 
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem korlátozza. 
 
ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK: 
 
A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok: 
 
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi IV. törvény 306-310. §-aiban, a 4912003. (VII. 
30.1 GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg: 
(I) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó 
- elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve. ha a választott jótállási 
igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog 
hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási jog teljesítésével a 
fogyasztónak okozott kényelmetlenséget: 
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást illetve a kicserélést 
nem vállalta, vagy e kötelezettségének a (II) bekezdésben írt feltételekkel nem tud eleget tenni - 
választása szerint- megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba 
miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól 
számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt,a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan 
többletköltségre, hanem köteles az árut  kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű 
használatot akadályozza. 
 
(II) A kijavítást vagy kicserélést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére 
figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell 
elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb harminc 
napon belül elvégezze. 
 
 
(III) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a 
jogosult a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
A fogyasztó kinél és mikor jelentheti be jótállási igényét: 
 
Jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles 
kifogását a kötelezettel közölni. A vevő a jogszabályban előírt határidőben kijavítás iránti igényét a 
forgalmazónál illetve közvetlenül a Gartenpro Kft. székhelyén is érvényesítheti a minden termékekben 
elhelyezett „áru reklamációs lap” kitöltésével. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. 
Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket 
nem tudta rendeltetésszerűen használni. A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének 
határideje a terméknek vagy jelentősebb részének (fődarab) kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt 
(kijavított) termékre (termékrészekre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba 
tekintetében újból kezdődik.  
 
 
Eljárási vita esetén: 
 
A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, 
hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles 
felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a kifogás rendezésének módja fogyasztó 
igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének 
teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három 
munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Vita esetén a fogyasztó a Soproni Városi Bírósághoz 
fordulhat. 
 
A jótállási felelősség kizárása: 
 
A jótállás felelőssége nem áll fenn, ha az importőr vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott 
Gartenpro Kft. bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, 
helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. A 
rendeltetésellenes (szabálytalan) használat elkerülése céljából a termékhez a Gartenpro Kft. használati 
(kezelési, összeszerelési) útmutatót mellékel, és kéri a vevőt, hogy az abban foglaltakat saját érdekében 
tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a 
termékért jótállást nem vállal. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon 
belül is a vevőt terheli. Nem tartozik a jótállási javítások körébe: a külső hatás következtében 
bekövetkezett rongálódás, vagy ha a hiba rendeltetésellenes használat, túlterhelés, vagy a használati 
utasítás be nem tartásának következménye. 
 
 
Fertőszentmiklós, …………………………… 
 
 
 
       P.H. 
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