
Termékgarancia (jótállás) 

KELLÉKSZAVATOSSÁG: 

  A kötelező, jogszabályon alapuló jótállásra vonatkozó 151/2003.Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján a termékekre 1 év jótállás vonatkozik.  

  A termék átvételétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló a 

vásárlást az ajtóval együtt átadott „Eredetiség igazolás” -al és számlával igazolja. 6 hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy a 

vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 

  A vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 1 hónapon belül közölni. Ugyanakkor a 

termék átvételétől számított egy éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. 

TERMÉKSZAVATOSSÁG: 

   A Termékszavatossági igény azt jelenti, hogy Ön kérheti a HiSec Ajtó Kft-től, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, 

az Ön érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. (Termékszavatossági igényként a Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy 

kicserélését kérheti.) 

  A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik 

a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK: 

  Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e 

jogosultságát elveszti.  

  A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és 

termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet a vásárló. 

 

  20___ év, ____________ hó, ____ nap.     Eredetiség Igazolás (rendelésízonosító) sorszáma: _________________________________ 

 

Hisec Ajtó Kft.  
Miskolc,3530 Soltész Nagy Kálmán utca 87. 
Asz: 26088581-2-05 
+3646451101, info@hisec-ajto.hu, www.hisec-ajto.hu  

 

Beépítési garancia (jótállás) 

JÓTÁLLÁS ÉRINTETTJEI: 

 Vásárló neve _______________________________________________ Rendelésazonosító: _____________________________________ 

  Beépítés helyszíne: IRSZ: ___________, Helység: ___________________, Közt. Neve: __________________________________________ 

  Emelet, ajtó, stb: ____________________, Megjegyzés: ___________________________________________________________________ 

  Beépítő cég neve: ______________________________________, Beépítő munkatárs ___________________________________________  

  

 Beépítés ideje:  20___ év, ____________ hó, ____ nap.  

 

JÓTÁLLÁS KÖRE, IDEJE: 

   A beépítésre vonatkozó jótállást a „1959. évi IV. törvény (Ptk.) 248. §” és a „181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról” 

jogszabályokban leírtaknak megfelelően a beépítést végző vállalkozó 24 hónap időtartamra vállalja. A jótállás az ajtó beépítésével összefüggésben keletkező 

hibákra, a beépítéskor fel nem ismert, de a használat során fellépő rendellenes működésre és a használat során esetlegesen jelentkező esztétikai jellegű 

elváltozásokra terjed ki. 

JÓTÁLLÁS ÉRVÉNYESÍTÉSE: 

   Jelen dokumentum jótállási jegyként kötelező eleme a jótállás érvényesítésének. További kötelező dokumentumok: 

   Eredetiségigazolás a HiSec biztonsági ajtóra, számla az ajtó vásárlásáról, melynek tartalmaznia kell a rendelésazonosítót 

   Jótállási igényét jelezheti: 

A HiSec Ajtó Kft ügyfélszolgálatán telefonon (+36(46)451-101) 

A HiSec Ajtó Kft weboldalán az „Panaszkezelés” menüpont alatt (https://hisec-ajto.hu/panaszkezeles/) 

E-mailben az ugyfsz@hisec-ajto.hu címen.  

mailto:info@hisec-ajto.hu
http://www.hisec-ajto.hu/
https://hisec-ajto.hu/panaszkezeles/
mailto:ugyfsz@hisec-ajto.hu


 

Teljesítmény  Nyilatkozat                                  Azonosító: 2020/._____________ 

A _______________________________________  rendelésszámú nyílászáró  a műszaki specifikációk követelményeinek megfelel.  

A termék megnevezése, rendeltetése, felhasználási területe: 

Az acélszerkezetű ajtók beltéri bejárati nyílászárók. 

Lakóházakba, közösségi- és szociális épületekbe, valamint ha a tervezési feltételek megengedik ipari és egyéb létesítményekbe építhetők be. 

1. Biztonsági beltéri bejárati ajtó: 

 Gyártója: Zhejang Fuxin Industry Co. Ltd. 

Forgalmazója:  Gordius Endless Kft. , Hi-SEC Doors Kft., HiSec Ajtó Kft., 

Importőre: Gordius Endless Kft. Cg.Szám: Cg.:05-09-017689, 

Steel Security Door  

6 ponton (16tüskés) záródó beltéri biztonsági bejárati ajtó. 

 

2. Vizsgálati tanúsítvány: 

MABISZ Nytsz: 5704-10-2/20180621 

Lignotesting, a.s.  800/24/0145/06 vizsgálati jegyzőkönyv. 

Vizsgáló helyek: Első típusvizsgálat: Lignotesting, a.s. Rechnicka 5,821 04 Bratislava 

Akkreditálási Okirat: DAR 3178,00 

 

Vizsgált tételnagyság: A gyártó, belső előírásai szerint mintavétellel. 

 

3. Műszaki specifikációk (előírások): 

3/2003. (I.25)BM-GKM-KvVM rendelet 4.sz. melléklet (3) pontja szerint. 

MSZ EN 1192:2001 Szilárdsági követelmények: nagy 

MSZ EN 1026:2001 Légzárás: L2. mérsékelt 

MSZ EN 12567:2001 Hőszigetelés: 4.0 W/m²K mérsékelt hőszigetelés 

MSZ EN ISO 140-3:1988:2001 Léghanggátlás: Rv=27dB közepes. 

MSZ 14800-4:1984 Tűzállóság: Közepesen éghető anyagú/nem tűzgátló 

 

4. A vizsgálati eljárás alapja: 

- MABISZ Betöréses Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás 

- MSZ ENV 1627, 1630 nyílászáró betörésállóság-vizsgálat szabvány 

- termékismertető, műszaki leírás 

- bemutatott termék működésképes modellje 

- roncsolásos és roncsolás mentes szakértői vizsgálat 

- műszaki szakértői vélemény 

 Termék vizsgálati helye: MABISZ Vagyonvédelmi és kármegelőzési bizottság helyisége, H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.  

5.   A nyilatkozat érvényességi ideje: 2023. június 30. 

6. A nyilatkozat száma: 2020/001. 

7. A nyilatkozat aláírására felhatalmazott képviselőjének neve és beosztása: 

Szabó Tamás Gordius Endless kft. ügyvezetője 

 

 Miskolc, 2020. január 10. 

                               Szabó Tamás  ügyvezető 

 


