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Garancia 
 
Az ÁRENDÁS Kéménytechnika Kft. által gyártott termékekre a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő jótállási feltételeket biztosítunk, amely termékenként eltérő lehet. Cégünk 
szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvényben, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben, valamint a fogyasztói szerződés keretében 
érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM 
rendeletben foglaltak irányadóak. 
 
Garancia feltétele 
 
A garancia vállalás feltétele a kémény (szigetelt szerelt kémény vagy béléscső rendszer) 
üzembe helyezése előtti hivatalos szakhatósági engedély beszerzése, melyet a 
helyi tüzeléstechnikai/kéményseprő vállalattól lehet megkérni! A hivatalos és érvényes 
szakhatósági engedély megléte valamint a termék felhasználási útmutatójában 
foglaltak betartása mellett történő felhasználás esetén termékünkre a törvényben előírt 
garanciát vállaljuk. Termékeink felhasználási útmutatója letölthető weblapunkról 
(http://femkemeny.hu/hu/dokumetumok.html). A termék (szigetelt szerelt kémény/béléscső 
rendszer)  bármilyen átalakítása garanciavesztéssel jár. 
 
A termék nem rendeltetésszerű használatából és helytelen beépítéséből fakadó 
meghibásodásokért, károkért garanciát nem vállalunk. A szavatosság a termék gyári hibájára 
és az anyaghibáira vonatkozik. A garancia nem terjed ki elemi károkra (tűz, vihar, 
földrengés, jégverés, stb.), valamint harmadik személy által okozott károkra (szállítás, 
tárolás, szakszerűtlen megépítés, szakszerűtlen karbantartás, stb.) 
 
A vásárlási és szállítási feltételekben nem rögzített kérdésekben a mindenkori hatályos 
Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 
Lehetősége van a vásárlónak felvenni a kapcsolatot a Vevőszolgálattal, ahol szívesen 
segítséget nyújtunk a garanciális illetve szavatossági ügyek intézésében. 
 
 
Szerzői jogok 
 
A femkemeny.hu weboldal teljes tartalma (az adatbázisok tartalma, cikkek, fotók és a képi 
megjelenítés teljes eszköztára) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltak 
szerint védelem alatt áll. Az esetleges technikai fennakadásokból eredő károkért az 
üzemeltető felelősséget nem vállal. Az oldal tulajdonosa fenntartja a jogot mindennemű 
változásra - ideértve az esetleges szolgáltatásai előzetes bejelentés nélküli megváltoztatását, 
kiegészítését vagy megszüntetését, továbbá nem vállal felelősséget a weboldalakon történt 
elírásokért. 
 
 
Adatvédelmi nyilatkozat 
 
Adatvédelmi irányelveink kialakítása a következő jogszabályok figyelembe vételével történt: 
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi 
LXIII. törvény; 
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Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. 
törvény; 
A hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések; 
A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, a hírközlési szolgáltatások 
adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 
253/2001. (XII. 18.) kormányrendelet.  
 
Minden, látogatónktól begyűjtött adatot bizalmasan kezelünk, semmilyen célból nem 
értékesítjük, nem osztjuk meg személyes adataikat semmilyen külső féllel vagy szervezettel.  
 
 
Érvényesség 
A jelen vásárlói tájékoztatóban és üzletszabályzatban foglaltak - így a megrendelés feltételei 
is -, továbbá a webáruházban megállapított árak csak és kizárólag a Femkemeny.hu 
weboldalon keresztül történő vásárlásra érvényesek. A vásárló a megrendeléssel elfogadja és 
tudomásul veszi webáruházunk szabályzatát. Az esetleges beszállítói áremelésekre, 
árfolyamváltozásokra az árváltoztatás jogát fenntartjuk! Az akciók a honlapon feltüntetett 
időpontokig vagy visszavonásig érvényesek. 
 
 A Femkemeny.hu honlap webáruházában ( http://femkemeny.hu/hu/webshop.html)  
feltüntetett árak az áfát tartalmazzák!  
 
Kapcsolat 
 
Ha bármilyen kérdése vagy észrevétele van szolgáltatásunkkal kapcsolatban, kérjük, jelezze 
vevőszolgálatunknak a kapcsolat vagy a webshop menüpont alatti elérhetőségeken. 
 
 
 
 
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
 
Az ÁRENDÁS Kéménytechnika Kft termékei megfelelnek az MSZ, az MSZ EN és EN DIN 
szabványoknak. Kérjük, hogy jelen „Általános Szerződési Feltételeinket” a megrendelés előtt 
tanulmányozzák át. 
Tájékoztatjuk Tisztelt Megrendelőinket, hogy szaktanács nyújtásában díjmentesen állunk 
rendelkezésükre. Ennek keretében a hozzánk eljuttatott tervdokumentáció vagy vázlatterv és 
kazántípus alapján összeállítjuk a kéményelem szükségletet. A nem általunk végzett 
számolási tévedések következményeiért felelősséget nem vállalunk. 
 
SZERZŐDÉS 
 
A gyártásra vonatkozó szerződés a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint a mindenkor 
érvényes árak alapján a Vevő által megadott megrendelés alapján jön létre. 
 
ÁRAK 
 
Az ÁRENDÁS Kéménytechnika Kft által kiadott és Árjegyzékben foglalt árak, mely letölthető 
formában közzéteszünk weblapunkon (www.femkemeny.hu) Magyarország egész területére 
érvényesek. 
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Az Árjegyzékben foglalt árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 
FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
A vevő kötelessége a megrendelt és átvett termékek ellenértékét megfizetni. 
Fizetési mód:  - átvételkor készpénz 
 - készre jelentés után, de szállítás előtti átutalás 
 
 
VIS MAIOR 
 
Vis maior olyan rendkívüli, előre nem látható esemény, amely kívül esik a szerződő felek 
ellenőrzésén, a felek által elháríthatatlan, nem a felek hibája vagy gondatlansága okozta. 
A vis maior bekövetkeztekor, az ÁRENDÁS Kéménytechnika Kft-nek közölni kell a 
Megrendelővel az esemény bekövetkeztét, annak várható időtartamát. 
Vis maior az ÁRENDÁS Kéménytechnika Kft nem minősül szerződésszegőnek az el nem 
végzett munka tekintetében. 
 
GYÁRTÁSI HATÁRIDŐ 
 
Gyártási határidőnek azon időpont tekinthető, amikor az ÁRENDÁS Kéménytechnika Kft a 
termékeket szállításra készre jelenti. 
 
TULAJDONJOG FENNTARTÁS 
 
Az ÁRENDÁS Kéménytechnika Kft fenntartja az átvett árura tulajdonjogát annak teljes 
ellenértéke kiegyenlítéséig. 
A tulajdonjog átszállásáig az ÁRENDÁS Kéménytechnika Kft-nek jogában áll az érintett árut a 
vevő birtokából vagy ellenőrzése alól kivonni, továbbá ennek érdekében jogosult belépni 
vevő területére vagy épületébe, ahol az árut tárolják. 
 
IRÁNYADÓ JOG 
 
Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvben foglaltak az 
irányadók. 


