
Roto NT standart pencereleri için   
10 yıl garanti

Garanti koşulları ve garanti 
dönemi

Roto, Roto NT standart 
pencerelerde bulunan aksesuar 
bileşenlerine 10 yıllık bir garanti 
vermektedir. Bu garanti, özellikle 
kendilerinin ürettiği pencerelere 
Roto aksesuarları monte eden 
pencere üreticileri için avantajdır. 
Bütün diğer kişiler bu garantinin 
kapsamı dışında bırakılmıştır.

Bu garanti sadece lehdarın, satış 
sorumlusuyla satış sözleşmesini 
imzaladığı 1 Ocak 2008 tarihinden 
sonra garanti lehdarları tarafından 
satın alınan aksesuarlar için 
geçerlidir. 10 yıllık garanti dönemi, 
satın alındığı tarihte başlar.  

Garanti, sadece aksesuarın 
işletimini kapsamaktadır. Doğal 
aşınma ve yıpranma veya herhangi 
bir fonksiyonel kayba yol açmayan 
estetik veya rahatlık konusundaki 
kayıplar bu garanti kapsamına 
dahil değildir.

Garanti yalnızca aşağıdaki 
koşullar altında verilmektedir: 
“Roto Montaj Kılavuzu”’na 
göre doğrulanabilir profesyonel 
kurulumun yanı sıra “Bakım 
Kılavuzu”’na göre bakım 

yapılmasıdır. Diğer bir koşul da 
doğrulanabilir, uygun ve belirtilen 
şekilde işletimdir.

Elektronik ve manyetik 
aksesuarlar garanti kapsamına 
dahil değildir. Kamuya açık veya 
ticari alanlardaki geçiş kapılarına 
veya endüstriyel uygulamaların 
kapsamında kurulan aksesuarlar 
garanti kapsamının dışındadır. 
Üçüncü tarafların eylemlerinden 
kaynaklanan zararlar da garanti 
kapsamının dışındadır.

Garanti talepleri

Bir garanti talebi olması 
durumunda, Roto arızalı 
aksesuarın çalışır durumdaki 
muadilini teslimat ve kurulum 
olmaksızın verir.

Daha sonra olabilecek iyileştirme 
ve tazminat talepleri de garanti 
kapsamı dışındadır. Garanti 
lehdarının satıcısına karşı yasal 
hakları bu garantiyle sınırlı 
değildir.

Roto NT standart pencereleri 
aşağıdakileri kapsamaktadır:

l Tek Açılım (Turn Only) ve Çift 
Açılım (Tilt&Turn) tipi olan tek 
ya da çift kanatlı  dikdörtgen 
pencereler

l Ahşap, PVC ve alüminyum 
profiller

l Menteşe tarafları A, E5, K, R, V 
ve Designo

l Her yöne hareketli standart 
kol  ve Tek Açılım/ Çift Açılım 
ispanyoletler 

l RotoLine ve DecoLine kolları

l Basınçlı çinko döküm/çelik kilit 
karşılıkları bulunan hırsızlık 
emniyetli pencereler dahildir

l Elektrikli aksesuar üniteleri ve 
elektronik aksesuarlar hariçtir

l Vasistas makas ve Ayarlanabilir 
Makas aksesuarları hariçtir

l “Roto Uygulama Şemaları ve 
Kurulum Kılavuzu” kapsamında 
teknik olarak uygulanır
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