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Megfelőségi nyilatkozat
A Madal Bal a.s. • Lazy IV/3356, 760 01 Zlín • Statisztikai azonosító: 49433717

részvénytársaság kijelenti, hogy az alábbi készülék tervezése, szerkezeti kiala-
kítása és forgalomba helyezett kivitele megfelel az alábbi műszaki szabvány előí-
rásainak.  Az eszközön végzett, általunk jóvá nem hagyott átalakítások esetében 

a jelen nyilatkozat hatályát veszíti.

Extol Premium 910182
Az

1/4“, 5-25 Nm nyomatékkulcs

tervezését és gyártását az EN ISO 6789 szabvánnyal összhangban végeztük.

Kelt Zlínben: 19.9. 2013

Martin Šenkýřa Rt. igazgatóságának tagja

5. A szerviz nem felelős a termékek szállítás közben történő megsérüléséért.
6. A szerviz nem felelős a termékkel együtt beküldött olyan tartozékokkal 

kapcsolatban, amelyek nem tartoznak a termék alapfelszereléséhez. Kivételt 
képeznek azok az esetek, amikor a tartozékot a termékről a tartozék károso-
dása nélkül nem lehet levenni.

7. A garancia kizárólag anyaghibák, gyártási hibák vagy technológiai feldolgo-
zási hibák miatt bekövetkező meghibásodásokra vonatkozik.

8. A jelen garanciavállalás nem csökkenti a törvényes jogokat, hanem kiegészí-
ti azokat.

9. A garanciális javítások elvégzésére kizárólag az erre meghatalmazással rendel-
kező Extol márkaszervizek jogosultak.

10. A gyártó felelős azért, hogy a termék a teljes garanciális időszakban – a termék 
használatára vonatkozó utasítások betartása esetén – a műszaki adatokban megadott 
tulajdonságokkal és paraméterekkel rendelkezzen. A gyártó egyúttal fenntartja a termék 
kialakításának előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására vonatkozó jogát.

11. A garanciális igényjogosultság az alábbi esetekben megszűnik:
(a) a termék használata és karbantartása nem a kezelési útmutatóban mega-

dottak szerint történt;
(b) a Madal Bal Kft. vagy a javítások elvégzésével szerződés alapján megbízott 

szerviz előzetes írásbeli engedélye nélkül a szerszám szerkezetébe bármilyen 
beavatkozás történt.

(c) a terméket nem megfelelő körülmények között vagy nem a rendelteté-
sének megfelelő célra használták;

(d) a termék valamely részegységét nem eredeti részegységre cserélték;
(e) a termék meghibásodása vagy túlzott mértékű elhasználódása nem 

megfelelő karbantartás miatt következett be;
(f) a termék meghibásodása vagy sérülése vis major miatt következett be;
(g) a meghibásodást külső mechanikai hatás, hőhatás vagy vegyi hatás okozta;
(h) a termék meghibásodása nem megfelelő körülmények között történő 

tárolás vagy nem szakszerű kezelés miatt következett be;
(i) a termék meghibásodása (az adott típusra nézve) agresszív környezetet 

jelentő (például poros vagy nagy nedvességtartalmú) környezetben 
történő használat miatt következett be;

(j) a termék használata a megengedett terhelésszint feletti terheléssel történt;
(k) a termék megvásárlását igazoló bizonylatot (blokk vagy számla) bármi-

lyen módon meghamisították.
12. A gyártó nem felelős a termék normál elhasználódásával kapcsolatos, illetve 

a termék nem rendeltetésszerű használata miatt bekövetkező hibákért.
13. A garancia nem vonatkozik a berendezés normál használata következtében 

várhatóan elhasználódó elemekre (például a lakkozásra, szénkefére, stb.).
14. A garancia megadása nem érinti a vevők azon jogait, amelyekkel a termékek 

vásárlásával kapcsolatban külön jogszabályok alapján rendelkeznek.

GARANCIÁLIS IDŐ ALATTI ÉS GARANCIÁLIS IDŐ UTÁNI 
SZERVIZELÉS
A termékek javítását végző szakszervizek címe, a javítás ügymenetével kap-
csolatos információk a www.madalbal.hu weboldalon találhatóak meg, illetve 
a szakszervizek felsorolása a termék vásárlásának helyén is beszerezhető. 
Tanácsadással a (1)-297-1277 ügyfélszolgálati telefonszámon állunk ügyfeleink 
rendelkezésére.
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