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A FRÄNKISCHE, teknik açıdan mükemmel kalitede korige ve plastik boru sistemleri geliştiren ve 
üreten bir kuruluş olarak, uzun yıllara dayanan deneyimi ile geleceğin akıllı yeniliklerini ortaya 
koyma yolunda, uzmanlık ve kararlılığı mükemmel bir biçimde birleştirmeyi ilke edinmiştir. Böylece 
FRÄNKISCHE karmaşık ve teknik açıdan yüksek değerde projeler için ideal partner olmaktadır.

FRÄNKISCHE bu yüzden, aşağıda belirtilen ürünler için

10 yıl süreyle

aşağıda belirtilen hak sahibi şahıslara aşağıda belirtilen hakları tanır.

 Bu sertifikaya dayanarak kimler talepte bulunabilir? 

Bu sertifikada belirtilen haklar, sadece yukarıda adı geçen 
ürünleri son satıcı olarak uygulayan firmalar ("Hak Sahibi") 
tarafından, şu şartların yerine getirilmiş olması durumunda 
talep edilebilir: a) Bu firmaların kayıtlı ve dolayısıyla ruhsatlı 
bir sektör firması olması; b) kullanımın geçerli bir sözleşme 
temelinde gerçekleşmiş olması ve c) ürünlerin amaçlarına 
uygun biçimde, teknik gerekler yerine getirilerek, yasalardan 
ve yapının özelliklerinden kaynaklanan hükümlere uyularak, 
bizim bu ürünler için öngördüğümüz talimatnamelerin ve el 
kitaplarının belirttiği tarzda kullanılmış olması. Bu şartların 
yerine getirildiği bize kanıtlanmalıdır.

 Bu sertifikadan doğan haklar hangi durumda talep  
 olunabilir?

FRÄNKISCHE ürünlerde, sadece FRÄNKISCHE'den 
kaynaklandığı kanıtlanmış üretim ve konstrüksiyon 
hatalarının yol açtığı maddî kusurlar (Aşağıda "kusur" olarak 
adlandırılacaktır) meydana geldiğinin kanıtlanmış olması 
halinde, bu sertifika temelinde aşağıda belirtilen hakları 
tanımaktadır. Bu, yukarıda adları verilen ürünler ve bunlarla 
doğrudan doğruya bağlantılı olarak sistem olarak kullanılmış 
bulunan öbür FRÄNKISCHE ürünleri için geçerlidir.

 Haklar hangi süre içinde talep olunabilir?

Haklar ürünlerin satın alınma tarihinden itibaren 10 yıl 
içerisinde Hak Sahibi tarafından talep olunabilir. Hak Sahibi 
satış belgesini saklamak ve satış tarihini FRÄNKISCHE'nin 
isteği üzerine kanıtlamakla yükümlüdür.

 Başka nelere dikkat etmek gerekir?

Bir kusur olduğu fark edildiğinde bu durum FRÄNKISCHE'ye 
derhal ve yazılı olarak bildirilmek zorundadır. Bunu yaparken 
kusur ayrıntılı olarak tarif edilecek, kusurun ne şekilde 
kendini gösterdiği ve hangi hasarın meydana geldiği 
belirtilecektir.

 Kusur halinde FRÄNKISCHE hangi yükümlülükleri  
 üstlenir?

FRÄNKISCHE kusurlu ürüne karşılık ücretsiz (ambalaj ve 
nakliye dahil, fakat nakliye sigortası hariç olarak) 
ikame ürün verir. Bundan başka, kusurun giderilmesi için 
veya ücretsiz ikame ürünün uygulanması için doğmuş olan 
gerçek masrafları, sözkonusu önlemlerin FRÄNKISCHE 
tarafından önceden yazılı olarak onaylanmış olması şartına 

bağlı olarak, tazmin etmekteyiz. FRÄNKISCHE kusuru 
kendisi veya görevlendireceği üçüncü şahıslar eliyle 
giderme hakkını, bu çözümün Hak Sahibi açısından makul 
olması şartıyla, saklı tutar. Kusur yüzünden doğrudan 
doğruya maddî hasar ortaya çıkmışsa ve Hak Sahibi bu 
hasar kapsamında maddî hasara uğrayan unsurların maliki 
konumundaki üçüncü şahısların haklı ve zamanaşımına 
uğramamış tazminat taleplerine maruz kalmışsa veya maddî 
hasar gören unsurlar Hak Sahibi'ne ait ise FRÄNKISCHE 
Hak Sahibi'ne bu durumda oluşmuş olan gerçek ve dolaysız 
maddî hasarı ve masrafları güncel değer temelinde tazmin 
eder. Servet zararları ve Hak Sahibi'nin veya üçüncü 
şahısların fiktif masrafları veya fiktif hasar kalemleri tazmin 
edilmez. Bütün masraflar veya hasar kalemleri Hak Sahibi 
tarafından kanıtlanmak zorundadır. Bunlara ilişkin orijinal 
belgeler ibraz olunacaktır. Bu hüküm elektronik yapı aksamı/
cihazlar ve giysiler için geçerli değildir.

 Meblağ olarak hangi sınır sözkonusudur?

FRÄNKISCHE tanınmış bir Alman sigorta şirketiyle  uzun 
zamandan beri bir sorumluluk sigortası anlaşması akdetmiş 
bulunmaktadır. Bu sertifikaya dayalı talepler, hasar başına 

   € 5.200.000,--  
ile sınırlı olup bu miktar sözkonusu üretim veya 
konstrüksiyon hatasından ötürü FRÄNKISCHE'ye her ilgili 
şahıs (üçüncü şahıslar dahil) tarafından yöneltilen taleplerin 
tamamı için geçerlidir.

 Açıklamalar

Bu sertifika ile ne satış ne hizmet sözleşmesi anlamında 
garanti hakları tesis olunduğu gibi, ürünün niteliği veya 
dayanıklılığına ilişkin bir garanti veya başka garantiler de 
üstlenilmiş olmamaktadır.

Bunlar dışındaki zorlayıcı kanun hükümleri olsun ilgili birlik 
üyelerinin diğer hakları olsun bu sertifikadan etkilenmez.

Münhasıran Almanya Federal  Cumhuriyeti hukuku 
geçerlidir. Yetkili merci, Almanya'da Haßfurt mahkemeleridir.
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