
CERTIFICAT DE GARANŢIE

TIGLA DIN BETON CREATON
Data emiterii:

Numărul de referinţă al livrării:

Numele cumpărătorului:

Adresa de livrare a cumpărătorului:

Numele şi adresa distribuitor: 

Începând de la data emiterii de mai sus, acordăm garanţie de 30 de ani şi certificăm faptul că ţiglele din beton livrate corespund cerinţelor de  
 impermeabilitate, rezistenţă la îngheţ,  si de mentinere a dimensiunilor, impuse faţă de produs în standardele MSZ EN 490:2012.

În cazul în care ţiglele din beton nu satisfac cerinţele standardului sus-amintit, ne obligăm ca în termenul de garanţie sa livram in locul lor alte tigle.
Tiglele vor fi livrate gratuit la locul constructiei. In cazul in care s-a schimbat modelul sau culoarea tiglelor, înlocuire se va face cu noul model.

În primii cinci ani ai termenului de garanţie, suplimentar fata de cele expuse mai sus, ne obligam fata de partenerul nostru sa ne asumam plata manoperei 
pentru inlocuirea tiglei la tarifele aplicabile la nivel local. Totodata ne asumam si plata costurilor pentru materialele necesare si pentru indepartarea 
tiglelor inlocuite.

Judit Járomi
Country Manager
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CREATON.Ţiglă creată să dea tonul.

Serie: CRE, No: 

Serie: CRE, Nr: 
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CONDITIILE DE ACORDARE A GARANTIEI

1. Validarea garanţiei este condiţionată de notificarea în scris depu-
să sau transmisă în scris la CREATON South-East Europe Kft. sau 
succesorul în drept al acesteia, în cel mult 14 (paisprezece) zile de 
la observarea deteriorarii produsului aflat in termenul de garanţie. 
Notificarea trebuie să contina natura şi masura deteriorarii ilustrata 
cu fotografii.
2. Garanţia este valabilă pentru următoarele caracteristici verificate 
prin metode specificate: MSZ EN 491:2012
3. Garanţia se aplică doar în cazul in care montajul a fost efectuat 
corespunzator. Din acest motiv va rugam sa respectati in tocmai 
cele cuprinse in prospectele si instructiunile de montaj.
4. Ţiglele livrate trebuie montate în conformitate cu prevederile 
standardului maghiar MSZ-EN, respectiv regulile de montare general 
acceptate în acest domeniu şi indicaţiile tehnice complementare de 
utilizare ale firmei CREATON. În cazul in care exista diferente intre 
prevederile fabricantului si alte reguli, prevederile fabricantului 
sunt cele care vor fi luate in considerare.
5. Nu se acorda garantie pentru deteriorarile cauzate de depozitarea 
necorespunzatoare si deteriorari ce ar fi putut fi evitate prin verificare 
si lucrari de intretinere regulate la acoperis.
6. Garanţia este condiţionată de existenţa unei structuri de acoperiş 
corespunzătoare din toate punctele de vedere.
7. Sistemul de aerisire a acoperişului (intrarea şi ieşirea aerului) trebuie 
construit conform  standardelor. Nu acordam garantie pentru deteri-
orarile produse de aerisirea necorespunzatoare a acoperisului.
8. Nu fac obiectul garantiei decolorarea, schimbarea culorii si 
semnele de frecare, zgarieturile care nu influenteaza estetica  
 produsului. Nu fac obiectul garantiei deteriorarile chimice si biologice 
( de exemplu: praf, muschi).

9. Înaintea demarării lucrărilor de reparaţie, trebuie sa asigurati 
angajatului firmei noastre posibilitatea de a inspecta locul daunei, 
deteriorarii. 
10. Firma CREATON este obligată sa verifice în termen de 15 zile  
reclamatia depusa regulamentar. In urma verificarii CREATON va 
emite o luare de pozitie /opinie profesionala care va contine si reco-
mandari de solutionare a problemei semnalate. 
11. Înaintea demarării lucrărilor de înlocuire se va depune un deviz 
estimativ al costurilor aferente. Firma CREATON îşi rezervă dreptul 
de a efectua lucrările cu o echipă contractată de ea.
12. Firma care acordă garanţia va înlocui, livra şi descărca gratuit la 
locul de construcţie ţiglele vizibil deterioarare la lucrarile de montare 
sau care prezinta neajunsuri vizibile in cursul manipularii.
13. Daunele provocate de calamităţi naturale, respectiv prin zdrobire 
(de ex. daune provocate de furtuni) nu fac obiectul garanţiei.
14. Solicitarea garanţiei pentru livrări suplimentare îşi pierde 
valabilitate odată cu validarea garanţiei aferente primei livrări.
15. Garanţia este valabilă doar în cazul utilizării de accesorii originale 
de ţigle pentru acoperiş CREATON (de ex. sisteme de aerisire, ţigle 
coamă aerisire, ţigle creastă, etc.). Garanţia nu poate fi validată în 
cazul deteriorarilor provocate de montarea altor accesorii decât 
CREATON.
16. Garanţia se acorda doar in cazul prezentarii certificatului de 
garanţie, a documentelor de livrare şi a facturii.
17. Garanția este valabilă pe teritoriul Romaniei.
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