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költséget fedezi, a letéti díjat azonban a raklapok visszaváltásakor vissza-
téritjük. A keresked ővel való tárgyalásnak fontos szempontja, hogy 
vállalja-e, megszervezi-e a raklapok visszaszállítását. Olyan keresked ő tő 
vasároljon, akiben a raklapok kezelésében partnerre talál, ugyanis az ezzel 
kapcsolatos költségek jelentős tételnek bizonyulhatnak a költségvetésben. 

A termékeken található jelzések 
A Porothorni os Terca tormékek, valamint habarcsaink raklapokr:i 
csomagolva érkoznek a kereskedésbe, illetve a kés őbbiekben az építkezés, 
helyszínére. A rakatokat egyértelm ű jelzésekkel látjuk cl a termék fajtáját, 
minőségét illet ően. Az EK - Megfelel őségi Nyilatkozat ós a hozzá tartozó 
adatlap a rakatokra ragasztva kerül a vásárlókhoz. E két dokumentum 
szolgál a termék azonosítására és igazolja, hogy az adott termék 
rendelkezik CE jelöléssel. 
A CE jelölés feltüntetése igazolás vásárlóink részére, hogy a termékre 
a megfelel őség igazolása megtörtént, illetve garancia. hogy az adott 
terméket egy harmonizált európai szabvány szerint gyártották. 2006. április 
1-je óta Magyarországon égetett agyag falazoanyagokat, küls ő és belső 
teherhordó falazóelemet, válaszfalelerneket, illetve hurkoló ő s klink-
ertéglákat, csak CE jelöléssel lehet forgalomba hozni. 
A Wienerberger termékválasztékából nem CE jelöléshez kötött a zsaluzo-
elemek és a béléstestek forgalmazása. Vásárláskor mindig gy őződjön meg 
arról, hogy a vásárolt terméknek van-e CE jelölése, azaz Magyarországon 
forgalomba hozható-e. A folyamatos vizsgálatok érdekében a Wienerherger 
tíz gyárában teljesen felszerelt laboratóriumot állított fel és m űködtet, ő s 
volarner inyi termekot I kategoriába soroltar 1 1077:1 forgalomba 

Ha mégis probléma adódna 
A Wlenerborger mindent nregte;z 1i 1 ok ordekcbe hagy von; rrIo 
termékeivel és szolgaltatásaival maradéktalanul elégedettek lehessenek 
Ha (n mégsem elégedett termékeink min őségével, reklamációjával 
építőanyag keresked ő jéhez. vagy közvetlenül hozzánk is fordulhat 
Reklamációját a "Bejelentő lap" formanyomtatványon nyújthatja be, amelyen 
feltetlenül szükséges a terméket el őállító gyár megnevezése, a szállítólevel 
száma és kelte, valamint CE azonosító feltüntetése. A helyszíni szemlén 
szükséges a vásárlást igazoló számla bemutatása, emiatt kérjük ő rizze meg 
a többi bizonylattal együtt. 

Hová fordulhat segítségért? 
I lonlopunkon tern keinkrő l os szol(J;rltat;u;unkroI rósilotes riíorriiociói talál 
Ha mégis marad megválaszolatl;r 
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