
GARANCIÁLIS FELTÉTELEK  

Hidromasszázs kabinok, elektronikával rendelkező hidromasszázs kabinok, gőzkabinok és kádak 

garanciája csak szakszerviz által történt beszerelés és beüzemelés esetén érvényes!  

Saját beszerelés esetén a Sanimix Kft. által biztosított garancia érvényét veszti!  

Szakszervizünk által történő beszerelés megrendelhető: Sanimix Kft. 1225 Budapest, Angeli út 68. 

Tel.: 06-1-207-0310, 06-1-207-0311 e-mail: szerviz@sanimix.hu  

Sanimix Kft. a zuhanykabinokra a vásárlás napjától számított 1 év garanciát biztosít, melynek 

feltételei a következőek:  

 A garancia nem terjed ki olyan károkra, melynek okai a gondatlanság, nem rendeltetésszerű 

használat, szakszerűtlen szerelés vagy javítás, szállítási és/vagy tárolási sérülések, a nem megfelelő 

karbantartás és ápolás, illetve természetes elhasználódás (pl. természetes kopás, elszíneződés, stb.). 

 Nem érvényes a garancia közvetett károk esetén, ha a hiba nem a termék gyártási hibájára 

vezethető vissza, pl.: feszültségingadozások, villámcsapás, korrózió, és általában véve minden olyan 

ok, amely a víz tulajdonságaiból valamint az elektromosés vizes bekötések minőségéből adódik.  

 Üvegtörésre a garancia nem vonatkozik.  

 A használatban kopó alkatrészek, - például gumitömítések, vízvetők, görgők, kézi zuhanyfej, 

gégecső, szappantartó - a használat és ápolás gyakoriságától függetlenül elkerülhetetlen, természetes 

kopásnak kitettek, ezért ezekre az alkatrészekre a garancia nem vonatkozik.  

 Amennyiben a kerámiabetétes keverőszeleppel és funkcióváltóval ellátott berendezést vízszűrő 

nélkül használja, az ebből adódó meghibásodásért a Sanimix Kft.-t felelősség nem terheli.  

 A kezelési útmutató be nem tartása miatt az importőr semmilyen közvetett vagy közvetlen 

felelősséget nem vállal sem személyi sérülésért, sem vagyoni károkért.  

 A Sanimix Kft. felelőssége nem terjed ki a termék vagy alkatrész hibái által bármilyen módon vagy 

formában okozott közvetlen vagy közvetett károk térítésére.  

 A Sanimix Kft. nem köteles téríteni a bármilyen okból (pl. a termék beszerelésének késedelme, 

stb.), bármilyen módon és formában bekövetkező következményes károkat.  

 Amennyiben a garanciális igény nem bizonyul megalapozottnak, a kiszállási-, anyagés munkadíj a 

vevőt terheli.  

 A zuhanykabin beépítési helyének előzetes műszaki kialakítása a Vevő feladata. A műszakilag nem 

megfelelően kialakított helyszín miatt szükségessé váló ismételt kiszállás a Sanimix Kft. szakszervize 

felé minden esetben díjköteles szolgáltatás. A műszakilag nem megfelelően kialakított helyszínre a 

zuhanykabint Sanimix Kft. szakszervize nem üzemelheti be.   

 A garancia kötelezi a gyártót, hogy jogos panasz esetén a vásárló részére díjmentesen biztosítson 

pótalkatrészt. Amennyiben a kifogásolt termék egy régebbi, már nem forgalmazott modell, (és 
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javítása nem lehetséges) úgy a forgalmazó egy olyan terméket biztosít a vevő részére, amely 

tulajdonságaiban leginkább megegyezik az eredetivel.  

 A garancia csak abban az esetben és csak addig érvényes, ha és ameddig a vásárló valamennyi a 

cégünkkel szembeni kötelezettségét teljesíti!  

 Garanciális javítás minden olyan hiba elhárítása, amely egyértelműen a termék gyártása vagy a 

Sanimix Kft. szakszervize által történt hibás beszerelésből és beüzemelésből keletkezett.  

 A felmerült panaszok a hiba észlelésétől számított 7 napon belül írásos formában nyújthatók be a 

Sanimix Kft. szakszervizéhez.  

 A Sanimix kft. nem vállal felelősséget a vásárló által megbízott harmadik személy által végzett 

kivitelezési munkákért, sem az ekkor felhasznált anyagokért és tervezési számításokért.  

 Bármilyen hozzá nem értésből adódó kár esetén a Sanimix Kft. nem vállal felelősséget a 

zuhanykabin biztonságáért és ez a garancia automatikus elvesztését vonja maga után!  

 Alkatrész csere esetén kizárólag gyári és új alkatrészt lehet beépíteni. Ellenkező esetben a garancia 

szintén elvész!  

 A hidromasszázs kabinokban a szerelvények 1,5-5 bar nyomásig működnek megfelelően! Kisebb 

nyomáson működésük elégtelen lehet, nagyobb víznyomásnál viszont károsodhat a készülék, ilyenkor 

nyomáscsökkentő beépítése szükséges. A nyomáscsökkentő beépítésének elmulasztása 

automatikusan a garancia elvesztését vonja maga után.  

 A Garanciális feltételek és jótállási jegyen szereplő bármely pontjának (FIGYELEM, FONTOS 

FIGYELMEZTETÉSEK, TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS, SZÁLLÍTÁS ÉS TÁROLÁS) elmulasztása 

automatikusan a garancia elvesztését vonja maga után.  

 Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett 

működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti) A garancia a fogyasztói jogszabály eredő 

jogait nem érinti!  

Garanciát érvényesíteni a megfelelően kitöltött és lebélyegzett jótállási jeggyel, a vásárlást igazoló 

bizonylattal/számla bemutatásával lehetséges!  

Országos szervízhálózat telefonszáma: 06-1-207-0310 vagy 207-0311. 

FIGYELEM !  

A terméken, annak dobozában vagy dobozán talál egy Sanimix cikkszámot. Kérjük, ezt feltétlenül 

őrizze meg, vagy jegyezze fel, mert bármilyen hiba esetén szervizes diszpécserünk azt kérni fogja a 

termék azonosíthatósága érdekében! Kérjük, a vásárlás/áruátvétel helyszínén gondosan ellenőrizze a 

csomagolás, a termék felületeinek illetve az üveg alkatrészek sértetlenségét, valamint a tartozékok 

hiánytalan meglétét, mivel ezekre vonatkozó garanciális bejelentéseket utólag nem áll módunkban 

elfogadni és csak térítés ellenében tudjuk a szükséges alkatrészeket biztosítani.  



A kabin Sanimix Kft. által történő beszerelésének és beüzemelésének extra költsége van, melynek 

összegéről a 06-1-207-0310 vagy 207-0311-es telefonszámon illetve a www.sanimix.hu weboldalon 

kaphat felvilágosítást.  

A szerelés további járulékos költségei:  

2 db sarokszelep (1/2”)  

2 db flexibilis bekötőcső (100-120 cm)  

Penész gátló szilikon tömítő anyag, melyet szervizeseink visznek, és a helyszínen kell kifizetni (a 

termék speciális jellege miatt).  

Természetesen a sarokszelep, illetve flexibilis bekötőcső is kérhető kollégáinktól, melyet a kiszálláskor 

kell kifizetni nekik.  

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK:  

Annak érdekében, hogy a terméket biztonságosan és megelégedésére tudja használni minél hosszabb 

időn keresztül, kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi tanácsokat:  

 Ha bármilyen kérdés felmerülne, melyre a termékhez mellékelt használati utasítás nem tartalmaz 

megoldást, kérjük lépjen kapcsolatba a Sanimix Kft. szervízhálózatával.  

 A használati útmutatókban lévő adatok csak tájékoztató jellegűek. A műszaki változások jogát 

fenntartjuk.  Az esetleges nyomdai hibákért a Sanimix Kft. felelősséget nem vállal.  

 A vízminőségnek minden esetben meg kell felelnie a hazai szabályozásnak.  Előfordulhat, hogy a 

furatok nem teljesen stimmelnek. Szükség esetén kellő körültekintéssel, fémfúró segítségével fúrja 

után- illetve újra a furatokat. Az üvegrészeket megfúrni szigorúan tilos!  

 A szilikonozás helyeit felhordás előtt tisztítsa meg a szennyeződésektől (víz, por, stb.) és 

zsírtalanítsa. Használat előtt győződjön meg róla, hogy a tömítőanyag megszilárdult. A nem 

megfelelő tömítésből adódó problémák nem képezik reklamáció tárgyát! A szilikon száradási ideje 

24-48 óra, amennyiben száradási időn belül használja a zuhanykabint az garanciavesztést 

eredményez.  

 Az elektromos és vizes bekötéseket csak szakképzett szerelők végezhetik a mindenkori 

előírások/szabványok figyelembevételével. A vízbekötéshez kizárólag flexibilis csövet használjon 

(nem tartozék!), a merev csövek eltörhetnek!  

 Tilos a vezérlőegység dobozát felnyitni, és az áramkört átkötni!  

 Az elektronika csatlakozóit a jelzéseknek megfelelően kell bekötni!  

 Építsen be vízszűrőt közvetlenül a bejövő vízóra után, amely védelmet nyújthat a fizikai 

szennyeződések és a vízkő lerakodásától!  

 A kabint nem szabad fixen beépíteni vagy körbe burkolni az esetleges karbantartási, javítási 

munkák biztosítása érdekében!  



 Soha nem szabad a zuhanykabint oly módon körbeépíteni (szekrény, mosdó, radiátor, wc, stb.), 

befalazni, hogy az akadálya legyen egy gépészeti vagy elektromos javításnak  

 A lakás tulajdonosának vagy kirendelt megbízottjának feltétlenül tudnia kell, hogy nincs-e 

elektromos, víz, gáz, szellőző illetve klíma vezeték a rögzítendő pontok helyein.  

 Amennyiben a falak nem egyenesek és a falak síkjai nem 90 fokosak a falhoz rögzítendő 

zuhanykabinokat nem lehet tökéletesen illeszteni a fal síkjához és ezáltal összeszerelni.  

 A termék külön bűzelzáró egységet nem tartalmaz, azt beszerelés előtt ki kell építeni.  

 Minimális szerelési terület, ahová egy 90x90x210 méretű zuhanykabin beépíthető: 150×150×230 

cm  

 A vízrendszer szakaszolhatósága érdekében a kabin két bemenő ága elé sarokszelepeket kell 

szerelni (1/2”-os)  

 A Sanimix Kft. fenntartja a jogot arra, hogy az adott terméken előzetes vásárlói tájékoztatás nélkül 

apróbb változtatásokat végezzen, melyek nem érintik a kabin főbb használati tulajdonságait, illetve 

nem rontják annak élvezeti értékét.  

 Szív- és érrendszeri megbetegedésben szenvedők a gőzrendszert nem használhatják!  

 A gőzfunkció használata során legyen mindig nagyon óvatos, hogy ne égesse meg magát a kiáramló 

gőzzel. Gyermekek, idősek vagy segítségre szorulók a gőzrendszert egyedül soha ne használják!  

 Szívbetegek, magas vérnyomásúak, rossz egészségi állapotban lévő személyek a használat előtt 

feltétlenül kérjék ki orvosuk véleményét  

Nem vállalunk felelősséget azokért a károkért, amelyeket a fenti tanácsok be nem tartása okoz! 


