ÁLTALÁNOS VEVŐ TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, hogy a termékeink beépítését kizárólag a használati útmutatóknak megfelelően
végezzék el, ellenkező esetben az esetleges meghibásodásokért, illetve következményes
károkért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A használati útmutatók nyomtatott
formában anyagosztályunkon, elektronikus formában a honlapunkon
(http://interex-waga.hu/utmutatok/hasznalati-utmutatok) letölthetőek, illetve a főbb
termékeinkről szerelési videók is rendelkezésre állnak!
Szorító rendszerű csavaros kötések PE csőre történő alkalmazásakor a gyártók előírják a
támasztópersely (insert) használatát, hiányában nem garantált a szivárgásmentes kötés.
Rozsdamentes csavarok alkalmazása esetén használjon A2/A4 anyagpárosítást, illetve
berágódás elleni védelmet, ellenkező esetben nem garantálható a megfelelő kötés létrejötte.
Erre alkalmas kenőanyag a CU 800 vörösréz spray, a fémmentes OKS 250 szerelőpaszta,
vagy a MOLYKOTE CU-7439 PLUS rézpaszta, melyek cégünknél beszerezhetők.
A berágódás elleni védelem (menetkenés) elmulasztásából eredő összerágódásért és annak
következményeiért nem vállalunk felelősséget.
Termék visszavásárlása egyedi elbírálás alapján, kizárólag sértetlen állapotban, a gyártó által
meghatározott áron történhet.
Az ajánlatban, szállítólevélen szereplő egyes tételek EGYEDI megrendelésre készülnek,
illetve kerülnek beszerzésre, így megrendelés esetén a rendelés lemondására, vagy a termék
visszavásárlására nincs lehetőség!
Cégünk, mint adatkezelő, elkötelezett az általunk kezelt személyes adatok védelme iránt,
így a Partnereinktől származó személyes adatokat is a mindenkor hatályos adatvédelmi
jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Az érintetteket megilletik az irányadó adatvédelmi
jogszabályokban (GDPR-ban és az Info tv-ben) foglalt jogok.
Kijelentjük, hogy azokat kizárólag jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez (pl.számlázás),
illetve a vevői kérések, megrendelések, szerződések teljesítése érdekében használjuk fel.
Érvényes Adatkezelési tájékoztatónk honlapunkon, és telephelyünkön elérhető. Személyes
adatai megadásával felhatalmazást ad arra, hogy azokat az ott leírt módon és célra kezeljük.
Felhívjuk a figyelmét a fizetési határidő pontos betartására! Lejárt követelésünket a
COFACE kezeli. Késedelmes fizetés esetén a jogszabályban rögzített mértékű késedelmi
kamatot és behajtási költségátalányt számítunk fel. Amennyiben a felszólítás ellenére sem
történik meg a számláink ellenértékének a kifizetése, úgy a későbbiekben nem áll módunkban
átutalást biztosítani.
A vevő általános szerződési feltételeit nem fogadjuk el, az nem válik a felek közötti szerződés
részévé.

