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Szavatosság átvállalási megállapodások
A REMS az első rendszerektől független  
gép és szerszám gyártó, amely egyezményt 
kötött a présgépek utáni garancióról.

A szavatossági átvállalási megállapodások fennállnak a

Zentralverband Sanitär Heizung Klima-val  
(Egészésgügyi Fűtés Klíma Központi Szövetség)
Rathausallee 6, D-53757 St. Augustin,
az alábbiakban csak „ZVSHK” -ként ismert

Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V.,
(Az épületket ipari és technikai berendezésének szövetsége e.V.)
Hinter Hoben 149, 53129 Bonn,
az alábbiakban csak „BTGA”-ként ismert

Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. 
Kaiser-Friedrich-Straße 7, D-53113 Bonn,
az alábbiakban csak „VDKF” -ként ismert

Schweizerisch-Liechtensteinischen Gebäudetechnikverband-al,  
(Svájci-Lichtensteini Épülettechnikai Szövetség),
Auf der Mauer 11, CH-8023 Zürich,
az alábbiakban csak „suissetec” -ként ismert

A Központi Víz Fűtés Levegő szövetség / Verband Deutscher Kälte-Klima-Fach-
betriebe/ (ZVSHK), Az épületket ipari és technikai berendezésének szövetsége / 
V. Gebäudeausrüstung e. V./ (BTGA), a Német fűtés légkondicionáló társaságok  
szövetsége /der Verband Deutscher Kälte-Klima-Fachbetriebe e. V. / (VDKF)  
és a Svájci-liechtensteini épületek technikai berendezésének szövetsége / 
Schweizerisch-Liechtensteinische Gebäudetechnikverband/ az instalatőrök,  
a kézüvesek az ipari munkások érdekében megegyezett a REMS GmbH & Co KG 
(REMS) gyárral a radiális présgépekről.

• REMS Eco-Press kézi radiális prés
• REMS Mini-Press 14 V ACC akkkumulátoros radiális prés
• REMS Mini-Press 22 V ACC akkkumulátoros radiális prés
• REMS Mini-Press 22 V S ACC akkkumulátoros radiális prés
• REMS Power-Press SE elektromos radiális prés
• REMS Power-Press elektrohidraulikus radiális prés 
• REMS Power-Press ACC elektrohidraulikus radiális prés 
• REMS Power-Press XL ACC elektrohidraulikus radiális prés 
• REMS Akku-Press 14 V akkkumulátoros radiális prés 
• REMS Akku-Press 14 V ACC akkkumulátoros radiális prés
• REMS Akku-Press 22 V ACC akkkumulátoros radiális prés
• REMS Akku-Press 22 V ACC Connected akkkumulátoros radiális prés
• REMS Akku-Press XL 45 kN 22V ACC akkkumulátoros radiális prés
• REMS Présfogók
• REMS Présgyűrűre
• REMS Présfogók Mini

mindenkori felelősség átvállalási megállapodásokat kötött. A REMS az első  
rendszer-független gép- és szerszámgyártó, aki a présszerszámokra felelősség  
átvállalási szerződéseket kötött. A megegyezés megkötése a REMS és a kéz műipar, 
és az ipar, valamint ezeknek a szervezetei közötti sikeres partnerkapcso latokon 
nyugvó együttműködés alapján történt.

A ZVSHK-val történő megállapodásokból származó teljesítésekre jogosultak az 
összes, az ipari cégjegyzékben bejegyzett önálló kisiparosok/kereskedelmi cégek  
(a továbbiakban „SHK-üzemek”-ként ismerestesek), valamint akik a káresemény 
időpontjában tagjai a üzemi székhelyükre vonatkozóan illetékes egészségügyi-, 
fűtés-, és klímatechnikai cég ipartestületének, és ha ezek a ZVSHK-hoz csatlako-
zott országos ipartestülethez tartoznak. 

Valamennyi épületgépészeti vállalat (a továbbiakban: “TGA-társaság”) jogosult  
a BTGA-val kötött megállapodás szerinti teljesítményre, ha a kár idején tagjai  
az adott regionális épületgépészeti szövetség székhelyének, és így közvetetten  
a BTGA tagjai, vagy közvetlenül a BTGA tagjai.

Jogosult a VDKF-el egyességet kötve minden kézi megmunkálású görgőt a  
beépített hűtőberendezés-gyártó ill. szakmai üzem (a továbbiakban „hideg-klíma- 
szakmai üzem” megnevezéssel) addig felhasználni, ameddig káresemények  
időpontjában a VDKF regisztrált tagja.

A suissetec -el kötött megállapodásokból származó teljesítésekre jogosult az 
összes, épülettechnikai vállalat (az alábbiakban „TGA-Vállalatok” néven ismert), 
valamint mindazok, akik a káresemény időpontjában a suissetec tagjai. 

Amennyiben a nevezett radiális présszerszámok egy konstrukciós-, gyártási-  
vagy anyaghibát mutatnak, vagy pedig az üzemeltető-vezetékek hibásak, és  
ezért a megrendelőnél hiba lép fel, az SHK-üzem esetén, a hideg-klíma szakmai  
üzem esetén, vagy pedig ha TGA-esemény lép fel, a REMS cég a törvényes  
szabályzatoktól függetlenül kiegészítésként garantálja a tömítetlenségek köve-
tését ezen garanciális átvételi megállapodás meghatározásainak megfelelően.

A felelősségátvállalási megállapodások érvényesek, függetlenül attól, hogy a  
REMS présszerszámokkal melyik présfitting-rendszert préselték. A présfitting 
rendszerekhez készült REMS présszerszámok mindenkori aktuális alkalmasságát 
az internetről lehet letölteni: www.rems.de > Letöltések > Termék katalógus  
> REMS Katalógus.

További információkért kérjük, forduljanak a nálunk dolgozó REMS Česká republika 
s.r.o., mojmir.boehm@rems.de

Megbízható és biztonságos : Már 2000- től a REMS mint első rendszerektől  
független gép és szerszám gyártó, amely egyezményt kötött a présgépek  
utáni garancióról.

Német minőségi termék


