
CertainTeed® Landmark® AR 30 és  

XT™25 AR zsindelyek garanciális feltételek 



 

Mit és milyen hosszan fedez a CertainTeed időarányos garancia: 

 
 Garancia                     Szél                      Értékcsökkenési érték  

Termék                                                                       hossza                    Garancia                      Havonta 

Landmark® AR  30                                                     30 év                          110 km/h                          1/360 

XT™25 AR                                                       25 év                          100 km/h                          1/300 

 

Bármely CertainTeed®  zsindely 

Szellőztetés nélküli tetőn           10 év            N/A          1/120 

 
 
 
 

A Garancia előfeltétele hogy a zsindely Ács tetőfedő által szakszerűen kerül beépítésre.  

CertainTeed ® Fenti táblázatban jelölt ideig garanciát vállal  bármiféle gyártási hiba ellen. 
Gyártási hiba esetén a gyártó az eltelt idő arányában az értékcsökkentési hányadossal kalkulált zsindely mennyiséget a károsult 
rendelkezésére bocsátja.  
 
Esetleges garanciális probléma esetén kiszállításra kerülő zsindely garancia időtartama az eredeti pótolni kívánt tetőzsindely 
garancia lejáratáig él. 

 
Garanciális szabályzások:  
 

1. Ez a garancia védelmet nyújt a gyártási hibák ellen, amelyek a szokásos és mindennapi kopás során és az elemek 
normal behatása mellett jelentkeznek.  
Nem nyújt védelmet az egyéb sérülések miatt amelyek a normal expozíciótól eltérő behatás okoz mint: 
 

a, Szakszerűtlen kivitelezés által okozott sérülések 
 
b, Olyan sérülés amelyet a fenti tábláztban szereplő szélerősségnél nagyobb szél, vagy villám, 
    hurrikán, tornádó, orkán, jégeső, földrengés, tűz, áradás vagy tetőre eső tárgyak okoznak. 
 
c, Tető szerkezet /falazat torzulásából illetve a tetőn történő forgalomból adódó sérülések. 
 
d, A Zindely tető elkészülte utáni  bontás és átalakítás, kiegészítés következtében bekövetkezett 
    sérülések (PL.klíma csövek, ventilator, tetőtartók és antennák) 
 
e, Külső behatások mint például állatok és gyalogos közlekedés a tetőn illetve ráhulló tárgyak  
    által okozott sérülések és azok hatásai. 
 

2. CertainTeed® 10 évre limitálja a gyártói garanciát abban az esetben ha a tető nem megfelelően szellőztetett. Nem 
került beépítésre megfelelő számú és méretű pont vagy gerincszellőző, illetve ha a friss levegő utánpótlás nem 
biztosított az eresz alól. 

 
 

Szél elleni Garancia: CertainTeed® garantálja a fenti táblázatban megjelölt sebesség alatti szelek elleni védelmet  a vásárlás 

utáni első öt évben. Ha a zsindely mégis megsérül ezen időintervallumban ezen paraméterek mellett úgy a CertainTeed® a 
szélkáros felületnek megfelelő mennyiségű Pótzsindelyt szállít a károsult részére. A garancia nem fedezi a sérült zsindelyek 

elszállítását és a felhelyezés bérköltségét. A CertainTeed® hozzájárulását meghaladó költség a tulajdonost vagy annak biztosítóját 
terheli . 

 
 
 
 
 



 

 

Algásodás elleni garancia: A CertainTeed® kizárja a kék-zöld algák (cianobaktériumok, gloecapsa magma) elszaporodásának 

lehetőségét a beépítési környezetétől függően a vásárlástól számított 5-10 évig. Ezzel kizárva a tető csúnya csíkosodását az említett 

idő intervallumban. Amennyiben a garanciális időszakon belül a hiba mégis bekövetkezik a CertainTeed® megtisztítja a tetőt, vagy 

amennyiben nem megoldható, az érintett felületnek megfelelő mennyiségű az eltelt idő arányában az értékcsökkentési hányadossal 
kalkulált zsindely mennyiséget a károsult rendelkezésére bocsátja.. 
 
Az algásodás elleni garancia nem vonatkozik: mohára és egyéb zuzmó fajokra amelyek a tető felületén összegyűlő porban és más 
szerves anyagokban megtelepednek és fejlődésnek indulnak. Továbbá a tető karbantartásának elhanyagolása esetén, összegyűlő 
falevelek és egyéb szennyeződések felhalmozódásából eredő károsodásokra. 
 
 
 
Garanciális hiba jelentése: A honlapon elérhető kapcsolat fülön keresztül jelezhetik garanciális igényüket. 
Az ügyintézéshez szükségünk lesz az eredeti számlára és a kivitelező adataira. 
 
A garancia nem ruházható át. 
 

Jelen Garanciális feltételei vonatkoznak a Magyarországon értékesítésre kerülő  CertainTeed® Landmark® AR 30 és  

XT™25 AR zsindelyek 
 
 
Akciós zsindelyek garanciája: 
Egyes akciós zsindelyek garanciális feltételei eltérőek a fent felsoroltaktól. Ezen feltételekről érdeklődjön irodánknál. 

 
 
 

                                                     
 

 

CertainTeed 

ROOFING • SIDING • TRIM • DECKING • RAILING • FENCE • GYPSUM • CEILINGS • INSULATION 

20 Moores Road Malvern, PA 19355 

Professional: 800-233-8990    Consumer: 800-782-8777  
  


