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A Leier Hungária Kft. az általa gyártott kéményre 
 

33 év garanciát vállal. 
 
a jelen garancialevélben feltüntetett feltételek szerint. 
 
LK kémény: savállóság; valamint nedveséggel szembeni érzéketlenség, vagy 
koromégéssel szembeni ellenállóság – használati mód szerint 
LSK kémény: savállóság; valamint nedvességgel szembeni érzéketlenség, vagy 
koromégéssel szembeni ellenállóság – használati mód szerint 
SMART kémény: savállóság; valamint nedvességgel szembeni érzéketlenség, vagy  
koromégéssel szembeni ellenállóság – használati mód szerint 
Multikeram / Multikeram LAS kémény: savállóság; valamint nedvességgel szembeni 
érzéketlenség és koromégéssel szembeni ellenállóság 
Multikream LAS P1 kémény: savállóság és nedvességgel szembeni érzéketlenség 
 
A garanciális időszak kezdete minden esetben a kémény vásárlásának napja, függetlenül a 
garanciajegy kiállításának napjától. 
 
Koromégéssel szembeni ellenállóság: 
A garanciális időszak alatt a gyártó biztosítja az MSZ EN 1457. szabvány 9. szakaszában foglaltak 
teljesülését a deklarált gáztömörségi osztálynak megfelelően.  
 
Savállóság: 
A samott béléscső rendszer a normál használat esetén kicsapódó savaknak ellenáll, nem korrodál, 
nem perforálódik, illetve ezen hatás következtében a béléscsövek tömegvesztesége nem haladja 
meg az MSZ EN 1457 szabvány 10. szakaszában rögzített mértéket.  
 
A nedvességgel szembeni érzéketlenség: 
A garanciális időszak alatt a gyártó biztosítja a kémény nedvességgel szembeni érzéketlenségét az 
EN 13063-2:2005. szabvány 5.3.2.1. szakasza alapján. 
 
A garancia kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben a vevő a vásárlást követő, legfeljebb 
6 hónapos jogvesztő határidőn belül a www.garancia.leier.hu weboldalon regisztrál. A határidő 
elmulasztásával a vevő a garancia érvényesítésére vonatkozó igényét elveszti.  
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GARANCIALEVÉL 

 
A garancia teljesítésének feltételei: 

 az építési utasítás és az alkalmazástechnikai útmutató szerinti kivitelezés, 

 a kivitelezés során kizárólag a Leier Hungária Kft. által biztosított termékek és anyagok 
felhasználása, 

 a kéménynek az érvényes előírások szerinti gyakoriságú, rendszeres, szakszerű 
karbantartásának igazolása, 

 a kéménynek az alkalmazástechnikai útmutatóban meghatározottaknak megfelelő, 
rendeltetésszerű használata, üzemeltetése, különös tekintettel a szabványos, a kémény 
méretezésének és típusának megfelelő fűtőberendezés és fűtőanyag használatára, 

 a vonatkozó szabályok, illetve alkalmazástechnikai útmutató szerinti méretezés, 

 összekötőelem égéstermék-elvezető berendezés idomdarabjába a Leier Hungária Kft. által 
előírtak alapján történő csatlakoztatás, 

 az illetékes kéményátvételre jogosult társaság kéményátvételi jegyzőkönyve, mely feltünteti 
aktuálisan a kéményre csatlakoztatott fűtőkészülék típusát és igazolja a készülék és a kémény 
együttes üzemeltetésének alkalmasságát 

 a garancia kizárólag az első osztályúként értékesített, új, első alkalommal beépített 
keményekre terjed ki,  

 a garancia legfeljebb a számlán feltüntetett termék mennyiség erejéig érvényesíthető. 
 

Amennyiben a fenti feltételek nem teljesülnek, a gyártó a garanciális igényt elutasítja.  
 
A garancia érvényét veszti akkor is, ha a fűtési rendszeren olyan, a kéményseprő társaság által nem 
engedélyezett változást (mint például fűtőkészülék, égő-, összekötő idomok cseréje) hajtottak 
végre, mely befolyásolja a kémény funkcióját, terhelését, vagy ha a sérült kéményt megbontották, 
vagy az alkotórészeit kicserélték, mielőtt a gyártó megvizsgálta volna a hibát, illetve a hiba okát és 
ennek alapján a felelősségét elismerte volna.  
 
A garancia igény bejelentése: 
A garanciális igényt haladéktalanul, de legkésőbb a termék hibájának észlelését követő 15 napos 
jogvesztő határidőn belül, írásban kell bejelenteni közvetlenül a Leier Hungária Kft.-nek (9024 
Győr, Baross Gábor út 42.), vagy a reklamacio.leier.hu weboldalon. Az igény érvényesíthetőségének 
feltétele a számla, garancialevél és a területileg illetékes kéményátvételre jogosult társaság 
kéményátvételi jegyzőkönyvének másolata. Ezek hiányában a gyártó az igény elbírálását nem kezdi 
meg. A garanciális igény érvényesítésére kizárólag a számlán feltüntetett, fogyasztónak minősülő 
vevő jogosult. A garanciális igény késedelmes bejelentése miatt esetlegesen keletkező károkért a 
Leier Hungária Kft. nem felelős. 
 
A garancia terjedelme: 
A garancia kizárólag a gyártó által megjelölt hiba okokra terjed ki. 
A jelen garanciavállalás alapján a gyártó kizárólag a hibás alkatrészek cseréjét, illetve javítását vállalja, 
egyéb kár- és költségtérítésre a gyártó nem köteles. A garancia nem terjed ki többek között elemi 
csapás okozta károkra sem. 
 
 


