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HAGYOMÁNYOS KARAKTER
Ragaszkodunk a hagyományokhoz, a minőségi 
anyagokhoz és a szerethető formákhoz. 

MEGGYŐZŐ SZÉPSÉG
Változatos színekkel és formákkal segítünk egyedi 
karaktert kölcsönözni otthonának.

TERMÉSZETES HATÁS
A cserepek gyártásához kizárólag kiváló minőségű 
agyagot használunk.

FORMA ÉS FUNKCIÓ
A legmodernebb eljárásokkal dolgozunk, így kerámia 
cserepeink kialakításukban és funkcionalitásukban 
magas minőséget képviselnek.

FOLYAMATOS FEJLESZTÉS
Szélcsatornában teszteljük kerámia 
tetőrendszereink tartósságát, extrém 
ellenállóképességét és vízzáróságát.

NÉGY FELÜLET – NÉGY VÁLASZTÁS
Különböző hatású felületek közül választhat, hogy az 
Önnek tetsző stílusban alakíthassa ki otthonát.

 Natúrvörös: természetes hatás
 Matt, engóbozott: szolid csillogás
 Selyemfényű: nemes karakter
 Magasfényű: exkluzív megjelenés

GARANTÁLTAN HOSSZÚ ÉLETTARTAM
30 év garanciát adunk tetőcserepeink vízzáróságára, 
fagyállóságára és méretpontosságára, sőt 30 év 
extra fagyállósági garanciát is vállalunk.
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Öné a választás:
Tervezze meg tetőjét!

4



5

KERÁMIA-
CSEREPEK

BETON-
CSEREPEK

KERÁMIA-
CSEREPEK

BETON-
CSEREPEK

KERÁMIA-
CSEREPEK

BETON-
CSEREPEK
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Bramac Rubin 9V

Bramac Smaragd

Bramac Turmalin

* Teljes tetőrendszer vásárlása esetén.

*

ébenfekete
magasfényű

gesztenye
selyemfényű

antracit
matt, engóbozott

teakfa
selyemfényű

natúrvörös
natúr

platina
matt, engóbozott

ébenfekete
selyemfényű

rézvörös
matt, engóbozott

gesztenye
selyemfényű

antracit
matt, engóbozott

cédrus
selyemfényű

natúrvörös
natúr

sötétbarna
matt, engóbozott

gesztenye
selyemfényű

lávavörös
matt, engóbozott

rézvörös
matt, engóbozott

antracit
matt, engóbozott



6

Helyiség-kiszellőztető cserép
Szükséglet: igény szerint 1 db

44881,89 46456,69 48031,50

57000,00 59000,00 61000,00

Antennaátvezető cserép
Szükséglet: 1 db/antenna kivezetés 1 db

40157,48 40944,88 42519,69

51000,00 52000,00 54000,00

Füstgázkivezető cserép NA 114
Szükséglet: 1 db/gázkémény 1 db

40157,48 40944,88 42519,69

51000,00 52000,00 54000,00

Füstgázkivezető cserép NA 128
Szükséglet: 1 db/gázkémény 1 db

40157,48 40944,88 42519,69

51000,00 52000,00 54000,00

Solar-átvezető cserép
Szükséglet: 1 db/szolár kivezetés 1 db

35433,07 36220,47 37007,87

45000,00 46000,00 47000,00

Bramac Rubin 9V

Megnevezés
Szükséglet

Natúr Matt, engóbozott Selyemfényű

Köteg
db szám

(raklapon-
ként)

Egy-
ség

natúrvörös antracit, rézvörös
sötétbarna, 

lávavörös

gesztenye

Egységár/Ft
 ÁFA nélkül

ÁFA-val

Egységár/Ft
 ÁFA nélkül

ÁFA-val

Egységár/Ft
 ÁFA nélkül

ÁFA-val

* 1db/kúpcserép, 1 db/kezdô élgerinccserép, 2 db/elosztó kúpcserép    ** 1 db/kezdô élgerinccserép, 1 db/elosztó 
kúpcserép

Bramac Rubin 9V 1/1 tetőcserép
Szükséglet: kb. 9,4 db/tető m2

6
(240) db

629,92 669,29 700,79

800,00 850,00 890,00

Szellőzőcserép
Szükséglet: min. 2,5 db/10 tető m2

7
(112) db

1220,47 1417,32 1417,32

1550,00 1800,00 1800,00

Szegélycserép balos, jobbos
Szükséglet: 2,5 db/fm

4
(48) db

1377,95 1535,43 1574,80

1750,00 1950,00 2000,00

Zárócserép
Szükséglet: szükség szerint

7
(112) db

1141,73 1259,84 1299,21

1450,00 1600,00 1650,00

Univerzális félnyeregtető cserép
Szükséglet: 3 db/fm

5
(120) db

1811,02 1811,02 1811,02

2300,00 2300,00 2300,00

Univerzális félnyereg kezdőcserép
Szükséglet: 1 db/gerinc

1
(24) db

7795,28 7795,28 7795,28

9900,00 9900,00 9900,00

Univerzális félnyereg zárócserép
Szükséglet: 1 db/gerinc

1
(24) db

7795,28 7795,28 7795,28

9900,00 9900,00 9900,00

Kúpcserép
Szükséglet: 3 db/fm

50
(150) db

1259,84 1259,84 1259,84

1600,00 1600,00 1600,00

Kagylós kezdő kúpcserép
Szükséglet: szükség szerint

1
(80) db

7795,28 7795,28 7795,28

9900,00 9900,00 9900,00

Váltó kúpcserép
Szükséglet: 1 db/élgerinc

1
(150) db

1968,50 1968,50 1968,50

2500,00 2500,00 2500,00

Elosztó kúpcserép
Szükséglet: 1 db/kontycsúcs

1
(50) db

14960,63 14960,63 14960,63

19000,00 19000,00 19000,00

Kúpcseréplezáró
Szükséglet: 1 db/gerincvég

1
(1000) db

1574,80 1574,80 1574,80

2000,00 2000,00 2000,00

Kúpcseréprögzítő
Szükséglet: *

1
(40) db

74,80 74,80 74,80

95,00 95,00 95,00

Rögzítőcsavar
Szükséglet: **

1
(40) db

143,31 143,31 143,31 

182,00 182,00 182,00
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* Vörös, antracit, barna színekben acél kivitelben is.

Megnevezés
Szükséglet

Köteg db 
szám

(raklaponként)

Egység Szín Egységár/Ft

 ÁFA nélkül ÁFA-val

Hófogórácstartó cserép (alumínium)
Szükséglet: 2 db/hófogórács 1 db

vörös, antracit,
barna, lávavörös, 
gesztenye

10858,27 13790,00

Hófogórácstartó-modul
Szükséglet: 1 db/hófogórácstartó 
cserép

10 db

vörös, antracit,
barna, gesztenye

2692,91 3420,00

vörösbarna 2952,76 3750,00

Hófogórács 3 m
Szükséglet: 1 db/3 fm

5
(100) db

vörös, antracit,
barna

9972,44 12665,00

vörösbarna, láva-
vörös, gesztenye

10787,40 13700,00

Hófogórács összekötő idom (20 mm)
Szükséglet: 2 db/hófogórács 20 db

vörös, antracit,
barna, gesztenye, 
vörösbarna
lávavörös

263,78 335,00

Fém hófogó (acél)
Szükséglet: 1,3-5 db/m2 100 db

vörös, antracit,
sötétbarna

236,22 300,00

Fém járócserép  
Szükséglet: 2 db/lépcsőfok 1 db

vörös, barna, 
antracit, lávavörös

11811,02 15000,00

gesztenye 17322,83 22000,00

Járócserép kengyel (alumínium)*
Szükséglet: 2 db/lépcsőfok 
vagy biztonsági rács

1 db

vörös, barna, 
antracit

2695,28 3423,00

rézvörös, 
lávavörös

2695,28 3423,00

gesztenye 2695,28 3423,00

Lépcsőfok (41,0 x 25,0 cm) (alumínium)
Szükséglet: igény szerint 1 db

vörös, barna, 
antracit

11463,78 14559,00

lávavörös, 
gesztenye

11905,51 15120,00

rézvörös 14645,67 18600,00

Biztonsági rács (88,0 x 25,0 cm) 
(alumínium)
Szükséglet: igény szerint

1 db

vörös, antracit,
barna, gesztenye

16263,70 20655,00

lávavörös 16988,19 21575,00

rézvörös 20877,95 26515,00

Csatlakozócső DN 100, DN 125
Szükséglet: 1 db/kivezetés 1 db szürke 3006,30 3818,00

Szűkítőidom (Ø 65-110 mm)
Szükséglet: 1 db/csatornaszellőző 1 db szürke 1605,51 2039,00

Viharkapocs
Szükséglet: igény szerint 250 db

rozsdamentes 
acél

185,04 235,00

Kerámia javítófesték
Szükséglet: igény szerint  db

rézvörös, antracit, 
sötétbarna, láva-
vörös, gesztenye

6614,17 8400,00
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Helyiség-kiszellőztető cserép
Szükséglet: igény szerint 1 db

47244,09 48818,90 50393,70

60000,00 62000,00 64000,00

Antennaátvezető cserép
Szükséglet: 1 db/antenna kivezetés 1 db

41732,28 43307,09 44881,89

53000,00 55000,00 57000,00

Füstgázkivezető cserép NA 114
Szükséglet: 1 db/gázkémény 1 db

41732,28 43307,09 44881,89

53000,00 55000,00 57000,00

Füstgázkivezető cserép NA 128
Szükséglet: 1 db/gázkémény 1 db

41732,28 43307,09 44881,89

53000,00 55000,00 57000,00

Solar-átvezető cserép
Szükséglet: 1 db/szolár kivezetés 1 db

37795,28 38582,68 39370,08

48000,00 49000,00 50000,00

Bramac Turmalin

Megnevezés
Szükséglet

Natúr Matt, engóbozott Selyemfényű

Köteg
db szám

(raklapon-
ként)

Egy-
ség

natúrvörös antracit, rézvörös,
platina

ébenfekete,
gesztenye, cédrus

Egységár/Ft
 ÁFA nélkül

ÁFA-val

Egységár/Ft
 ÁFA nélkül

ÁFA-val

Egységár/Ft
 ÁFA nélkül

ÁFA-val

* 1db/kúpcserép, 1 db/kezdô élgerinccserép, 2 db/elosztó kúpcserép    ** 1 db/kezdô élgerinccserép, 1 db/elosztó 
kúpcserép

Szellőzőcserép
Szükséglet: min. 2,5 db/10 tető m2

6
(216) db

2362,20 2440,94 2598,43

3000,00 3100,00 3300,00

Bramac Turmalin 1/1 tetőcserép
Szükséglet: ~ 11,0 db/m2

6
(216) db

905,51 944,88 1007,87

1150,00 1200,00 1280,00

Bramac Turmalin 1/2 tetőcserép
Szükséglet: szükség szerint

6
(216) db

2204,72 2204,72 2480,31

2800,00 2800,00 3150,00

Szegélycserép 1/1 balos, jobbos
Szükséglet: 1,4 db/fm

2
(64) db

3464,57 2913,39 3070,87

4400,00 3700,00 3900,00

Szegélycserép 1/2 balos, jobbos
Szükséglet: 1,4 db/fm

balos 2 (112)
db

2874,02 2637,80 2834,65

jobbos 2 (96) 3650,00 3350,00 3600,00

Lezárócserép
Szükséglet: szükség szerint

5
(144) db

1720,47 1814,96 1822,83

2185,00 2305,00 2315,00

Kúpcserép
Szükséglet: 3 db/fm

5
(80) db

2125,98 2362,20 2598,43

2700,00 3000,00 3300,00

Kezdő kúpcserép
Szükséglet: szükség szerint db

2362,20 2677,17 2913,39

3000,00 3400,00 3700,00

Lezáró kúpcserép
Szükséglet: 1 db/gerincvég db

2519,69 1996,06 3070,87

3200,00 2535,00 3900,00

Elosztó kúpcserép
Szükséglet: 1 db/kontycsúcs db

10236,22 10236,22 10236,22

13000,00 13000,00 13000,00

Kúpcseréprögzítő
Szükséglet: *

1
(40) db

74,80 74,80 74,80

95,00 95,00 95,00

Rögzítőcsavar
Szükséglet: **

1
(40) db

143,31 143,31 143,31 

182,00 182,00 182,00

Félnyeregtető cserép 1/1
Szükséglet: 4,2 db/fm db

12598,43 13149,61 13700,79

16000,00 16700,00  17400,00

Félnyeregszegély 1/1 balos, jobbos
Szükséglet: 1 db/oromszegély-félnyereg 
csomópont

(11) db
10866,14 11102,36 11181,10

13800,00 14100,00 14200,00

Félnyeregszegély 1/2 balos, jobbos
Szükséglet: szükség szerint db

10787,40 11023,62 11181,10

13700,00 14000,00 14200,00
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Megnevezés
Szükséglet

Köteg db 
szám

(raklaponként)

Egység Szín Egységár/Ft

 ÁFA nélkül ÁFA-val

Hófogórácstartó cserép (alumínium)
Szükséglet: 2 db/hófogórács 1 db

vörös, antracit,
platina, gesztenye, 
cédrus, ébenfekete

10169,29 12915,00

Hófogórácstartó-modul
Szükséglet: 1 db/hófogórácstartó 
cserép

10 db

vörös, antracit,
ébenfekete, 
gesztenye
platina, cédrus,

2692,91 3420,00

Hófogórács 3 m
Szükséglet: 1 db/3 fm

5
(100) db

vörös, antracit 9972,44 12665,00

gesztenye
platina, cédrus, 
ébenfekete

10787,40 13700,00

Hófogórács összekötő idom (20 mm)
Szükséglet: 2 db/hófogórács 20 db

vörös, antracit,
gesztenye, ében-
fekete
cédrus, platina

263,78 335,00

Fém hófogó (acél)
Szükséglet: 1,3-5 db/m2 100 db

natúrvörös, 
rézvörös, antracit, 
ébenfekete

236,22 300,00

Fém járócserép  
Szükséglet: 2 db/lépcsőfok 1 db

vörös, antracit, 
platina, cédrus, 
fekete

11145,67 14155,00

gesztenye 16913,39 21480,00

Járócserép kengyel (alumínium)*
Szükséglet: 2 db/lépcsőfok 
vagy biztonsági rács

1 db

vörös, antracit, 
fekete, gesztenye

2695,28 3423,00

cédrus 4685,04 5950,00

platina 4685,04 5950,00

Lépcsőfok (41,0 x 25,0 cm) 
(alumínium)
Szükséglet: igény szerint

1 db

vörös, antracit 11463,78 14559,00

cédrus 14645,67 18600,00

platina, gesztenye, 
fekete

11905,51 15120,00

Lépcsőfok 14 cm-es (14x25 cm) 
(alumínium)
Szükséglet: igény szerint

1 db

vörös 6295,28 7995,00

cédrus, platina 10562,99 13415,00

antracit, gesztenye, 
fekete

7027,56 8925,00

Biztonsági rács (88,0 x 25,0 cm) 
(alumínium)
Szükséglet: igény szerint

1 db

vörös, antracit,
platina, gesztenye

16263,78 20655,00

cédrus, fekete 20877,95 26515,00

Csatlakozócső DN 100, DN 125
Szükséglet: 1 db/kivezetés 1 db szürke 3006,30 3818,00

Szűkítőidom (Ø 65-110 mm)
Szükséglet: 1 db/csatornaszellőző 1 db szürke 1605,51 2039,00

Viharkapocs
Szükséglet: igény szerint 250 db

rozsdamentes 
acél

185,04 235,00

Kerámia javítófesték
Szükséglet: igény szerint  db

rézvörös, antracit, 
platina, gesztenye, 
cédrus, ébenfekete

6614,17 8400,00
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Félnyereg tetőcserép
Szükséglet: 3 db/fm

5
(120) db

1811,02   1811,02   2677,17

2300,00 2300,00 3400,00

Félnyereg kezdőcserép
Szükséglet: 1 db/gerinc

1
(24) db

7795,28 7795,28 7795,28 

9900,00 9900,00 9900,00

Félnyereg zárócserép
Szükséglet: 1 db/gerinc

1
(24) db

7795,28 7795,28 7795,28 

9900,00 9900,00 9900,00

Kúpcseréprögzítő
Szükséglet: *

1
(40) db

74,80 74,80 74,80

95,00 95,00 95,00

Rögzítőcsavar
Szükséglet: **

1
(40) db

143,31 143,31 143,31 

182,00 182,00 182,00

Bramac Smaragd

Megnevezés
Szükséglet

Matt, engóbozott Selyemfényű Magasfényű

Köteg
db szám

(raklapon-
ként)

Egy-
ség

antracit gesztenye,
teakfa

ébenfekete

Egységár/Ft
 ÁFA nélkül

ÁFA-val

Egységár/Ft
 ÁFA nélkül

ÁFA-val

Egységár/Ft
 ÁFA nélkül

ÁFA-val

* 1db/kúpcserép, 1 db/kezdô élgerinccserép, 2 db/elosztó kúpcserép    ** 1 db/kezdô élgerinccserép, 1 db/elosztó 
kúpcserép

Bramac Smaragd 1/1 tetőcserép
Szükséglet: 12,5 db/m2

6
(192) db

858,27 866,14 874,02

1090,00 1100,00 1110,00

Szellőzőcserép
Szükséglet: szükség szerint

1
(12 db

6771,65 6771,65 6771,65

8600,00 8600,00 8600,00

Szegélycserép jobbos, balos
Szükséglet: 2,8 db/fm

4
(32) db

1456,69 1456,69 1535,43

1850,00 1850,00 1950,00

Szélcserép jobbos, balos
Szükséglet: 2,8 db/fm

6
(72) db

1248,03 1456,69 1456,69

1585,00 1850,00 1850,00

Ereszcserép
Szükséglet: 2,3 db/fm

6
(96) db

984,25 984,25 984,25

1250,00 1250,00 1250,00

Kúpcserép
Szükséglet: 3 db/fm

4
(96) db

1614,17 1692,91 1771,65

2050,00 2150,00 2250,00

Kezdő kúpcserép
Szükséglet: 1 db/élgerinc 

1
(80) db

7677,17 7677,17 7677,17

9750,00 9750,00 9750,00

Lezáró kúpcserép
Szükséglet: 1 db/gerinc

1
(96) db

2401,57 1771,65 2559,06

3050,00 2250,00 3250,00

Elosztó kúpcserép
Szükséglet: 1 db/kontycsúcs

1
(24) db

9330,71 9330,71 9330,71

11850,00 11850,00 11850,00

Taréjcserép
Szükséglet: 2,3 db/m

6
(96) db

1181,10 1181,10 1181,10

1500,00 1500,00 1500,00

Taréj-szegélycserép jobbos, balos
Szükséglet: 1 db/ gerinc

1
(48) db

4330,71 5118,11 5905,51

5500,00 6500,00 7500,00

Taréj-szélcserép jobbos, balos
Szükséglet: 1 db/ gerinc

1
(24) db

4566,93 5118,11 5157,48

5800,00 6500,00 6550,00

Kúpcserép lezáró
Szükséglet: igény szerint db

1574,80 1574,80 1574,80 

2000,00 2000,00 2000,00
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Helyiség-kiszellőztető cserép
Szükséglet: igény szerint 1 db

57480,31 59488,19 60838,58

73000,00 75550,00 77265,00

Antennaátvezető cserép
Szükséglet: 1 db/antenna kivezetés 1 db

51188,98 53196,85 54606,30

65010,00 67560,00 69350,00

Solar-átvezető cserép
Szükséglet: 1 db/szolár kivezetés 1 db

43724,41 44354,33 45074,80

55530,00 56330,00 57245,00

Megnevezés
Szükséglet

Matt, engóbozott Selyemfényű Magasfényű

Köteg
db szám

(raklapon-
ként)

Egy-
ség

antracit gesztenye teakfa ébenfekete,

Egységár/Ft
 ÁFA nélkül

ÁFA-val

Egységár/Ft
 ÁFA nélkül

ÁFA-val

Egységár/Ft
 ÁFA nélkül

ÁFA-val

Hófogórácstartó cserép (alumínium)
Szükséglet: 2 db/hófogórács 1 db

17185,04 17185,04 17185,04

21825,00 21825,00 21825,00

Hófogórácstartó-modul
Szükséglet: 1 db/hófogórácstartó 
cserép

10 db
2692,91 2692,91 2952,76 2952,76

3420,00 3420,00 3750,00 3750,00

Hófogórács 3 m
Szükséglet: 1 db/3 fm

5
(100) db

9972,44 10787,40 10787,40

12665,00 13700,00 13700,00

Hófogórács összekötő idom (20 mm)
Szükséglet: 2 db/hófogórács 20 db

263,78 263,78 263,78

335,00 335,00 335,00

Fém hófogó (acél)
Szükséglet: 1,3-5 db/m2 100 db

rézvörös, sötétbarna, antracit és 
ébenfekete színekben

236,22

300,00

Fém járócserép  
Szükséglet: 2 db/lépcsőfok 1 db

18110,24 18110,24 18110,24

23000,00 23000,00 23000,00

Járócserép kengyel (alumínium)*
Szükséglet: 2 db/lépcsőfok 
vagy biztonsági rács

1 db
2695,28 2695,28 2695,28

3423,00 3423,00 3423,00

Lépcsőfok 14 cm-es (14x25 cm) 
(alumínium)
Szükséglet: igény szerint

1 db

vörös 6295,28 7995,00

cédrus, platina 10562,99 13415,00

antracit, 
gesztenye, 
fekete

7027,56 8925,00

Biztonsági rács (100,0x25,0 cm) 
(alumínium)
Szükséglet: igény szerint

1 db
35433,07 35433,07 35433,07

45000,00 45000,00 45000,00

Csatlakozócső DN 100, DN 125
Szükséglet: 1 db/kivezetés 1 db szürke 3006,30 3818,00

Szűkítőidom (Ø 65-110 mm)
Szükséglet: 1 db/csatornaszellőző 1 db szürke 1605,51 2039,00

Viharkapocs
Szükséglet: igény szerint 250 db

rozsdamentes 
acél

114,17 145,00

Kerámia javítófesték
Szükséglet: igény szerint  1 db

antracit, teakfa,
gesztenye

6614,17 8400,00

ébenfekete 8503,94 10800,00 

Megnevezés
Szükséglet

Köteg db 
szám

(raklaponként)

Egység Szín Egységár/Ft

 ÁFA nélkül ÁFA-val
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BMI Bramac garancia

A hazai tetőfedő iparban a BMI Bramac elsőként vállalt három évtizedre szóló garanciát a 
tetőcserepek vízzáróságára, fagyállóságára, méretpontosságra. Mindezt 1984-ben, azaz több mint 
harminc éve, ami ezt a vállalást ma már még hitelesebbé teszi. Az akkor bevezetett új-érték garancia 
nemcsak azért volt egyedülálló, mert három évtizedre szólt, hanem azért is, mert egy esetlegesen 
bekövetkező káresemény esetén mi, mint a gyártó, nemcsak az új anyagot biztosítjuk, hanem a ka-
pcsolódó munkadíjat is átvállaljuk, azaz az újkori értéket teremtjük meg. Tetőcserepeinkre tehát 30 
év új-érték garanciát vállalunk, a tetőtartozékokra a piacon megszokott 5 év kötelező alkalmassági 
idővel szemben a 
BMI Bramac 10 év termékfelelősséget vállal.

A gyártók jótállási kötelezettségeit különböző jogszabályok írják elő. Sajnos ezek a követelmények a 
tetőfedő anyagok (tetőtartozékok) esetén csupán öt év kötelező alkalmassági időt határoznak meg. 
Az épületek várható élettartamához képest ez az idő elenyésző.

Az elmúlt évtizedekben a tetőkkel szemben elvárt követelmények megnövekedtek és sokasodtak. 
Gondoljunk csak a megnövekedett energiaárakra, az összetettebbé vált tetőformákra, biztonságra, 
komfortra vonatkozó igényszintünkre! Ezeknek az elvárásoknak csak egy jól átgondolt, komplex 
tetőrendszerrel lehet megfelelni. Csak tetőcserépből ma már nem lesz háztető. A hőszigetelő any-
agok, valamint a vízzáróságot és viharállóságot fokozó rendszerelemek, továbbá energiát termelő 
berendezések egyre elengedhetetlenebb részei egy korszerű tetőnek.  
A BMI Bramac ezért nemcsak a tetőcserepekre kínál 30 év garanciát, hanem rendszercsomag vásár-
lása esetén a teljes tető működésére vonatkozó, minden rendszerelemre kiterjedő 15 éves rendsz-
ergaranciát is vállal.*

MIÉRT TUDJA VÁLLALNI EZT AZ EGYEDÜLÁLLÓ GARANCIÁT A BRAMAC?
Hiszen nemcsak minden BMI Bramac tetőcserép, hanem tetőtartozék – legyen az fém vagy műanyag, hőszigetelés, 
napkollektor vagy napelem – a legszigorúbb termékvizsgálatok után kerülnek forgalomba. Ezeket a teszteket a világ 
legnagyobb, tetőfedőanyagokat vizsgáló laborjaiban végzik, és a világ több pontján időjárás-állomásokon extrém 
körülményeknek vetnek alá minden BMI Bramac terméket. Így válik a tető szakszerű kivitelezés mellett egy kom-
plett, kifogástalan tetőrendszerré, mely megkoronázza és garantáltan megvédi otthonát.

Részletek a Rendszergarancia kiadványban!
* A vonatkozó garancialevélben leírt feltételek szerint.
Általános Eladási és Szállítási Feltételekről tájékozódjon a www.bramac.hu/letoltesek oldalon.
Árjegyzékünk megtalálható a https://www.bramac.hu/letoeltes/termek-es-arkatalogus oldalon.

7°

7°

7°

7°
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A Bramac Kft. (8200 Veszprém, Házgyári u. 1. cégjegyzékszám: 19-09-500022) kerámia tetőcserepeire   P. H.

30 év új-érték garanciát vállal.
Kérjük, a garancialevelet érvényesítse az általános eladási és szállítási feltételek 9.2. bekezdése szerint.

A Bramac Kft. termékei megfelelnek az MSZ EN 1304 szabvány előírásainak. Garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – 
amennyiben a számlán nincs mennyiség feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél és érvényes garancialevél bemutatásával 
kezdeményezhető. Garanciális igény esetén a Bramac Kft. – a garancia időtartama alatt – a Vevői bejelentéstől számított 30 napon belül 
elbírálja annak jogosságát. Amennyiben a panasz vizsgálata során bebizonyosodik, hogy a tetőcserepek az MSZ EN 1304 szabványban 
rögzített vizsgálati módok szerint nem felelnek meg az MSZ EN 1304 szabvány előírásainak, a Bramac Kft. javításra, vagy a tetőcserép 

cseréjére tesz javaslatot.

Mindezzel egyidejűleg 30 év időtartamra

kiegészítő Fagyállósági garanciát
biztosítunk a szállított kerámia tetőcserepekre, amennyiben az alább megadott feltételek teljesülnek:
• a tetőcserepek fagy általi megrongálódása bizonyíthatóan anyaghiba miatt történt,
• a tetőt a Bramac Kft. alkalmazástechnikai útmutatójában meghatározott módon, szakszerűen, az átszellőztetést biztosítva kivitelezték,
• a cserép fagy miatti megrongálódását azonnal a megrongálódás után bejelentették,
• Vevő a bejelentőn a kár jellegét és a szállítás dátumát feltüntette, valamint a bejelentőhöz csatolta a Bramac Kft. által kiállított és 
 megküldött garancia levelet és a szállítólevelet.

A fagy következtében meghibásodott tetőcserepek kicserélésénél a Bramac Kft. vállalja, hogy azokat díjmentesen a fenti címre szállítja, 
és a tetőfedő munkadíjának előzetesen egyeztetett összegét megtéríti.

A garanciaszolgáltatások teljesítésének feltétele, lebonyolítása
• A tetőszerkezet feleljen meg az általános statikai elvárásoknak,
• A tetőszerkezet és a tetőfedés feleljen meg az építés idején érvényes műszaki és biztonsági előírásokra vonatkozó szabványoknak, 
 és ezzel egyidejűleg a Bramac Kft. alkalmazási útmutatóinak is.
• A garancia nem vonatkozik a nem eredeti Bramac rendszertartozékok használata miatt keletkezett hibákra.
• A garancia nem vonatkozik a cserepek mechanikus sérüléseire és felületüknek az időjárási hatások miatt fellépő esetleges változásaira, 
 sem pedig a színárnyalatbeli eltérésekre, fakulásra, mohásodásra, amelyek a MSZ EN 1304 szabvány alapján megengedettek. Ezek 
 nem csökkentik a Bramac tetőcserepek használati tulajdonságait, és nem jelentenek minőségi hibát.
• A garanciaigényt írásban kell bejelenteni, mellékelve a garancia levelet és a szállítólevelet.
• A bejelentett kárt a Bramac Kft. szakértője a helyszínen megtekinti, és dokumentálja a kárigényt.
• A Bramac Kft. az ellenőrző vizsgálatok elvégzése után írásban értesíti a bejelentőt azok eredményéről és észrevételének elbírálásáról.
• A kivitelezés szakszerűtlenségére visszavezethető károk, a hónyomás okozta törés, egyéb mechanikai igénybevételek miatti károsodások, 
 valamint elemi károk nem minősülnek garanciális hibának.
• A tetőcserepek tetőn történő vágása nem javasolt. Fokozottan ügyelni kell arra, hogy a vágás során keletkező por ne szennyezze be 
 a többi  tetőcserepet. A vágás során keletkező por maradandó esztétikai elváltozásokat eredményezhet, melyekért a Bramac Kft. nem 
 vállal felelősséget.
• A tetőn való közlekedéshez teherelosztó eszköz használata javasolt, melyet megfelelően rögzíteni kell. A teherelosztó eszköz hiányából 
 eredő törés károkra a garancia nem terjed ki.
A Bramac Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a javítási munkát saját munkatársai, vagy megbízottja végezze el. A lebontott anyag 
tetőfedő anyagként nem használható, és elszállítása az építtető költsége!

Fém- és műanyag rendszertartozékok
A Bramac Kft. Fém- és műanyag rendszertartozékaira 10 év termékfelelősséget vállal a 1993. évi X. törvény szerint és a 85/375 sz. Eu-
rópai Gazdasági Közösség direktívája szerint.
A Bramac Kft. vállalja, hogy Fém- és műanyag rendszertartozék hibája esetén az abból eredő károkat megtéríti. Az árjegyzékben külön 
feltüntetett termékekre, valamint a fém tetőkibúvó ablakokra és a BramacTherm hőszigetelő termékekre és tartozékaira a kötelező 
jótállásról szóló 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) meghatározott feltételeknek megfelelően az 
5 év kötelező alkalmassági időt vállalja a Bramac Kft.

Veszprém, 2019. április 1.

Kiállítás dátuma:      Szállítólevél sorszáma:

Vevő neve:

Vevő szállítási címe:

Garancialevél

Miheller Gábor
ügyvezetô

Fülöp Tamás
termelésvezetô
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Általános Eladási és Szállítási Feltételek

Kérjük, hogy megrendelés elõtt jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételeinket gondosan tanul-
mányozza át.
Az Általános Eladási és Szállítási Feltételek vonatkoznak a Bramac Kft. (továbbiakban Bramac Kft.,
vagy Eladó) által gyártott, forgalmazott valamennyi termékre (beton- és kerámia tetõcserepek,
kiegészítõ rendszerelemek, ereszcsatorna-rendszerek, beton padlóburkoló lapok, Bramac Therm
hõszigetelõ rendszer, Bramac Napkollektor rendszer, Bramac Napelem rendszer, bitumenes
vízszigetelõ lemezek, bitumenes zsindelyek, bevonat szigetelések, mûanyag lemezek).
A Bramac Kft által gyártott termékek a Bramac Dachsystem International G.m.b.H. licensze alapján
készülnek, és valamennyi általa forgalmazott termék minõsége megfelel a BMI konszern minõségi
színvonalának, a termékre vonatkozó hazai és európai szabványoknak.
Tájékoztatjuk, hogy a Bramac Kft. Tanácsadó Szolgálata az Ön rendelkezésére áll. Kollégáink se-
gítséget nyújtanak a legmegfelelõbb termék kiválasztásában, a szükséges anyagmennyiség megha-
tározásában.
Amennyiben ezt a szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni, megrendelése elõtt küldje el tervét
(alap- rajz, metszetek, homlokzatok, gépészeti terv) címünkre: Bramac Kft. 8200 Veszprém, Ház-
gyári u. 1. vagy interneten: anyagszukseglet@bmigroup.com címre. (Az esetleges tervezési hiá-
nyosságok, illetve a tervtõl eltérõ kivitelezés következményeiért felelõsséget nem vállalunk.)

1. A Szállítási szerzõdés létrejötte
A Szállítási szerzõdés a Megrendelés Eladó általi visszaigazolásával jön létre, jelen Általános Eladási
és Szállítási Feltételekben foglaltak figyelembe vételével.

2. Árajánlat, Megrendelés
2.1. A Bramac Kft. által gyártott, forgalmazott termékekre általános esetben a Viszonteladó Part-
nerek készítenek árajánlatot, illetve a termékek náluk rendelhetõk meg a hatályos Bramac Ter-
mék- és árkatalógus alapján.
A Viszonteladó Partnerek az általuk felvett megrendelést továbbítják a Bramac Kft-hez, vagy saját
telepükrõl teljesítik azt.
A Solar rendszerekre (Napkollektor, Napelem) az igénylõvel egyeztetett mûszaki paraméterek és
elvárások alapján, a Bramac Kft. készít ajánlatot. A megrendelés az ajánlat elfogadásával jön létre.
2.2. A Bramac Kft-hez küldött megrendelésnek tartalmaznia kell az egyértelmû termék meghatá-
rozást, a csomagolási egységeket figyelembe vevõ mennyiséget, a pontos szállítási és értesítési
címet, a teljesítés kívánt idõpontját (naptári hét), továbbá a megrendelõ nevét, postacímét és egy
mobiltelefon-elérhetõséget.
Amennyiben pontos szállítási cím nem áll rendelkezésre (pl. mert még nincs utcanév, házszám),
úgy feltétlenül szükséges egy térképvázlat csatolása, amely alapján az építési cím megtalálható. 
2.3. Megrendelésen feltétlenül jelezni kell, ha a szállítási címre súlykorlátozás van érvényben,
és/vagy behajtási engedély szükséges, és/vagy a helyszín az építõanyagok szállítására szokásosan
használatos kb. 40 tonna össztömegû pótkocsis szerelvénnyel nem közelíthetõ meg. Amennyiben
a behajtási engedélyt kizárólag az építési engedéllyel rendelkezõ magánszemély válthatja ki, azt a
megrendelésen szintén fel kell tüntetni. A szállítás idõpontját, valamint az engedély átadásának
módját, idejét pedig – a behajtási engedély meglététõl, érvényességétõl függõen – a Bramac Kft.
vevõszolgálati csoport területileg illetékes munkatársával egyeztetni kell. Elérhetõsége a Viszont-
eladó Partnernél rendelkezésre áll. Amennyiben a behajtási engedély külön költséggel jár, azt a
Vevõnek kell a kiállító hatóság felé megfizetni.

3. Rendelés visszaigazolása, Szállítási szerzõdés, a szállítás idõpontja
Az Eladó a beérkezõ és pénzügyileg rendezett megrendelésekrõl a megrendelést felvevõ Viszont-
eladó Partnerek – Napkollektor és Napelem rendszer esetében közvetlenül a Vevõ – részére a
teljesítés várható idejét naptári hét pontossággal tartalmazó visszaigazolást küld. A hiányosan, vagy
tévesen leadott megrendelésbõl adódó hibás teljesítésért a Bramac Kft. felelõsséget nem vállal. A
Szállítási szerzõdés a megrendelés visszaigazolásával tekinthetõ létrejöttnek.
A Bramac Kft. fuvarszervezési okokból fenntartja magának a jogot a kiszállítás pontos napjának
meghatározására. Az Eladó a teljesítés pontos napjáról azt 1–3 nappal megelõzõen a Vevõt SMS-
ben értesíti a 2.2 pontban leírtaknak megfelelõen a megadott mobiltelefon számon.

4. Kiszállítás, lerakodás, áruátvétel, a rendelés teljesítése
4.1.1. Általános esetben – 6 raklap, vagy azt meghaladó mennyiségû tetõcserép, önálló min. nettó
50.000 Ft értékû rendszertartozék megrendelés, ereszcsatorna rendszer, legalább egy egész raklap
beton padlóburkoló lap, legalább 3 egységcsomag Bramac Therm hõszigetelés, Bramac Nap-kol-
lektor rendszer vagy Bramac Napelem-rendszer – esetében a megrendelt (és visszaigazolt) ter-
méknek a megrendelésen feltüntetett belföldi címre történõ egyszeri kiszállítása díjtalan. Bitumenes
vízszigetelõ lemez, bitumenes zsindely, bevonatszigetelés, vagy mûanyag lemez vásárlása esetén
3 raklap vagy ezt meghaladó mennyiségû megrendelt (és visszaigazolt) terméknek a megrende-
lésen feltüntetett belföldi címre történõ egyszeri kiszállítása díjtalan. 
4.1.2. Amennyiben a megadott szállítási cím az építõanyagok szállításához szokásosan használt kb.
40 tonna össztömegû pótkocsis, önrakodós tehergépkocsival nem közelíthetõ meg (súlykorlátozás,
szûk hely, behajtási engedély hiánya, stb.), és a Vevõ ezt a megrendelésen nem jelezte, az emiatt
meghiúsuló teljesítést Eladó csak a felmerülõ többletköltségek megtérítése ellenében ismétli meg. 
4.1.3. Kismennyiségû tetõcserép – kevesebb, mint 6 raklap – kevesebb, mint 1 bontatlan raklap
(20 m2) beton padlóburkoló lap, valamint kevesebb, mint 3 egységrakat Bramac Therm
hõszigetelés, továbbá kismennyiségû bitumenes vízszigetelõ lemez, bitumenes zsindely, bevonat
szigetelés, vagy mûanyag lemez – kevesebb – mint, 3 raklap- megrendelése esetén a fajlagosan
aránytalanul magas kiszállítási költség részleges ellensúlyozására a megrendelés felvételekor fuva-
rozási pótdíjat kell fizetni. Ennek mértéke megrendelésenként 10.000 Ft+ÁFA.
Az önálló rendszertartozék megrendelés esetén, amennyiben a rendelési érték nettó 50.000 Ft
alatt van, megrendelésenként 2.500Ft+ÁFA szállítási pótdíjat számolunk fel.
4.1.4. Expressz szállítási szolgáltatások
Az építkezés zavartalanságának segítésére a Bramac Kft. „Bramac 24” futárszolgálatot, valamint
„Bramac 48” szolgáltatást mûködtet.

4.1.5. „Bramac 24”Futárszolgálat
Ennek keretében a Bramac Kft. vállalja kisebb mennyiségû, kartondobozba csomagolható rend-
szertartozék-elemek expressz kiszállítását az ország határain belüli címre. A délelõtt 12 óráig be-
érkezett megrendeléseket Eladó a következõ munkanapon, a késõbb beérkezett rendeléseket
pedig a rendelés beérkezésétõl számított második munkanapon teljesíti.
A szolgáltatás díja:
0–30 kg-ig vagy 60x40x100 cm normál csomagméretig, illetve 1 tekercs fólia esetén 4.000Ft+ÁFA
30–60 kg-ig (kivétel túlméretes csomag esetén)   6.000 Ft+ÁFA
60 kg felett, illetve túlméretes csomag esetén egyedi megállapodás szerint.
4.1.6. „Bramac 48” szolgáltatás
E szolgáltatás keretében a Bramac Kft. vállalja a megrendelt betontermékek két munkanapon belüli
kiszállítását az ország határain belüli építési címre. A kiszállítás és lerakodás emelõhátfalas teherau-
tóval történik. A délelõtt 10 óráig beérkezett megrendeléseket Eladó a rendelés beérkezését
követõ második munkanapon, a késõbb beérkezett rendeléseket pedig legkésõbb a rendelés
beérkezésétõl számított harmadik munkanapon teljesíti. A szolgáltatás díja 11.000Ft+ÁFA/raklap
(maximum 1 tonna/raklap).
4.1.7. Ezen szolgáltatások valamelyikére vonatkozó igény jelzése a Viszonteladó Partnereinknél
történõ megrendelés felvételekor lehetséges („Bramac 24”, vagy a „Bramac 48” jelzés a megren-
delésen), és a díjat vételárral együtt a megrendeléskor kell megfizetni. A szolgáltatásokban vállalt
határidõk Eladónak felróható okok miatti be nem tartása esetén a Vevõ jogosult a befizetett szol-
gáltatási díjat visszakérni.
4.2. Lerakodás
Az Eladó szervezésében történt kiszállítás esetén az eladási ár a felrakás költségeit tartalmazza vi-
szont a raklapos áruk lerakodása a szállítási címen autó- daruval történik, melynek díja 850,39
Ft+ÁFA/raklap. Ezt a díjat szintén a megrendeléskor, a vételárral együtt kell megfizetni.
4.3. Áruátvétel
4.3.1. Az áru átvételérõl a Forgalmazó vagy Vásárló köteles gondoskodni. Kiszállításkor az átadás-
átvétel során a lerakodást végzõ gépkocsivezetõ a szállítólevél adatai alapján tételesen adja át az
árut a Vevõnek, vagy megbízottjának. Ha ez nem így történne, az átvevõ jogosult azt megkövetelni.
Az áru átvételét az átvevõ aláírásával, valamint olvasható nevének és lakcímének, személyi igazol-
ványa számának feltüntetésével igazolja. Az áru átvételérõl a Viszonteladó Partner vagy a Vevõ kö-
teles gondoskodni.
Az átvétel során a mennyiséget és az áru sértetlenségét egyaránt ellenõrizni kell, és amennyiben
mennyiségi eltérés, vagy sérülés tapasztalható, azt a szállítólevélen fel kell tüntetni, majd mindkét
fél általi aláírással igazolni. A tapasztalt tényleges eltérésnek a szállítólevélen való feltüntetését a
gépkocsivezetõ nem tagadhatja meg. A szállítólevél egy példányának az átvevõnél kell maradnia.
4.3.2. A szállítólevélre feljegyzett észrevételeket az Eladó köteles kivizsgálni, és annak jogossága
esetén azt a Vevõvel rendezni.
4.3.3. Abban az esetben, ha az elõzetesen közölt kiszállítási idõpontban a lerakodás helyszínén a
Vevõ, vagy képviselõje a kiértesítés ellenére sincs jelen, de a helyszín a lerakodásra alkalmas, a kár
mérséklése érdekében a lerakodás (kivéve a Napkollektor- és Napelem rendszert) megtörténik.
Ezzel a kiszállítás teljesítettnek tekintendõ. Ebben az esetben a nem megfelelõ helyre történõ le-
rakodásért és az áru megõrzéséért Eladót felelõsség nem terheli. Bramac Napkollektor vagy Nap-
elem rendszert kizárólag az átvételre jogosult személy jelenlétében rakodható le. Ebben az
esetben, ha az átvevõ nincs a helyszínen, az áru visszaszállításra kerül. Az ismételt kiszállítás a Vevõ
költségére történik.
4.3.4. Amennyiben a csomagolás felbontása után az átvételnél nem látható sérülések tapasztalha-
tók, vagy a Vevõ, illetve megbízottja az átadásnál nem volt jelen, de késõbb sérülést tapasztal, a
Vevõ jogosult az eltéréseket a szállítás idõpontjától számított 5 napon belül az Eladó felé írásban
jelezni, aki az észrevételeket kivizsgálja, és jogosságuk esetén a Vevõvel rendezi azokat. A bejelentés
5 napon belüli elmulasztása jogvesztéssel jár.
4.3.5. Abban az esetben, ha a Bramac Kft. volt a fuvaroztató, a bejelentett töréskárt ellenõrzi, azt
csak annak jogossága esetén rendezi, ezért a törött darabokat meg kell õrizni.
4.3.6. Ha a Viszonteladó Partner volt a fuvaroztató (ez a megrendelés felvételekor kiderül), a szál-
lításból eredõ töréskárt a megrendelést felvevõ helyen kell bejelenteni, illetve rendezni. 
4.3.7. A Bramac Kft. által forgalmazott termékek a Vevõ általi, saját fuvareszközzel, vagy saját
szervezésben történõ elszállítása (továbbiakban: vevõi saját szállítás) esetében az áru feletti
kockázat és felelõsség a Vevõre a fuvareszközre történõ felrakás pillanatában száll át. Ennek
megfelelõen a fuvareszközön a rakomány szakszerû, a Bramac Kft. által elõírt, adott termékre
vonatkozó rögzítési irányelveknek megfelelõ, rögzítése a szállítással meg-bízott tehergépkocsi
vezetõ kötelessége. A rögzítési irányelvek a Bramac Kft. hivatalos honlapján –
www.bramac.hu oldalon a szolgáltatások menüpontban – megtalálhatóak, rendelkezésre áll-
nak. Amennyiben a rakomány rögzítése a rögzítési irányelvekben foglaltaknak nem felel meg
vagy a szakszerû rögzítéshez szükséges eszközök nem állnak rendelkezésre, a Bramac Kft.
megtagadhatja a rakodást, ill. a fuvareszköz adott esetben a rakománnyal nem hagyhatja el a
rakodási helyszínt. Az ebbõl eredõ esetleges késedelemmel összefüggõ bármely felelõsséget
a Bramac Kft. kizárja. Továbbá, minden olyan sérülés, törés vagy hiány, egyéb kár, ami a vevõi
szállítás, a vevõhöz történõ kiszállítás, illetve a késõbbi tárolás során keletkezik, az a vevõt
terheli, azokért az Eladó nem tartozik felelõsséggel.
A Nemzetgazdasági Miniszter 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelete alapján (Az elektronikus közúti
áruforgalmi ellenõrzõ rendszer mûködésérõl) illetve az az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII.
törvény 22/E. § (8) bekezdésében meghatározott adatok bejelentésére vonatkozó kötelezettsé-
gének eleget téve a Bramac Kft., mint eladó, minden, az általa elsõ, nem végfelhasználó részére
történõ termékértékesítést köteles jelenteni a NAV felé a 2015.01.01 hatállyal életbe lépett EKAER
rendszerbe. 
Vevõi saját szállítás esetén a Bramac Kft. nem igényel EKAER számot. Ebben a szállítási formában
az EKAER szám igénylése a Vevõ kötelezettsége. 
Vevõi saját szállítás esetében, amennyiben a Vevõ szállítóeszköze EKAER szám nélkül hagyja el a
Bramac Kft. telephelyét, a felrakodás helyét, a Bramac Kft. nem vállal felelõsséget. 
A jelen pont hatálya alá tartozó szállítás során bármely, az EKAER jogszabályi rendelkezéseinek a
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Vevõ általi esetleges megsértése miatti felelõsségét a Bramac Kft. kizárja és az ebbõl keletkezõ ká-
rokat a Vevõ felé áthárítja.
4.4. Rendelés teljesítése
Az áru átvételével, illetve az átvételnél tapasztalt, vagy azt követõen 15 napon belül írásban közölt
jogos minõségi és/vagy mennyiségi eltérések rendezésével a megrendelés szerzõdés szerint tel-
jesítettnek minõsül.

5. Késedelmes teljesítés, Vis Major
5.1. Amennyiben az Eladó a kiértesítéskor közölt szállítás napján szállítási kötelezettségének vala-
milyen ok miatt nem tud eleget tenni, úgy jogosult azt 15 napon belül teljesíteni. A késedelmes
teljesítés miatt az Eladóval szemben jogi úton kárigény nem érvényesíthetõ.
5.2. Ha tartós üzemzavar, a termeléshez szükséges anyagok tartós hiánya, közlekedési akadályok,
vagy egyéb elháríthatatlan ok miatt az Eladó további 15 napon túl sem tud teljesíteni, köteles errõl
a Vevõt értesíteni. Ez esetben mindkét fél jogosult a szerzõdéstõl elállni, és elállás esetén Eladó
köteles a Vevõnek a teljes vételárat visszafizetni.

6. Csomagolás, tárolás
6.1. A beton- és kerámiatermékek szállítása szabvány EUR-raklapokon zsugorfóliázva történik. Az
Eladó kiszállított raklaponként 4.800 Ft+ÁFA „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza
a 2.400 Ft+ÁFA mértékû „Raklap betétdíj”-at, a csomagolás díját, az áru komissiózásával kapcsolatos
költségeket, valamint a cserepek hátoldalára felhelyezett – a cserép felületét a szállítási sérülésektõl
fokozottan óvó – védõpontokat is. Amennyiben a Vevõ a raklapot az Eladó veszprémi telephelyére
6 hónapon belül visszaszállítja, és a szállítólevelet bemutatja, az Eladó a betétdíjat részére visszafizeti.
Az Eladó csak újra felhasználható, ép állapotú raklap visszavételére vállal kötelezettséget.
6.2. Az 1/1-es tetõcserepek egységrakatai pántolt kötegekbõl készülnek. A kötegeket az Eladó a szál-
lítási törés megelõzése érdekében nem bontja meg, ezért a kötegelési egységeket (modellen-ként
különbözõ) a megrendelésnél figyelembe kell venni.
6.3. A Napkollektorok, Napelemek csomagolása és szállítása speciális rakodólapon, zsugorfóliázva
történik. A tárolás csak vízszintes, szilárd felületen megengedett, továbbá külsõ tárolás esetén a kol-
lektorokat a szállítási csomagoláson kívül kiegészítõ csapadék védelemmel (pl.: letakarás vízlepergetõ
anyaggal, stb.) is el kell látni. A Napkollektor rendszerhez tartozó melegvíz tárolókat csak álló hely-
zetben szabad szállítani, illetve tárolni.
6.4. A Bramac Kft. a bitumenes szigetelõ lemezeket tekercsben csomagolva EUR- vagy egyutas (díj-
mentes) raklapra állítva, eldõlés ellen hevederrel megerõsítve, zsugorfóliázva forgalmazza. Az Eladó
kiszállított raklaponként 3.300 Ft+ÁFA „Egységes logisztikai díj”-at számol fel, amely tartalmazza a
2.400 Ft+ÁFA mértékû „Raklap betétdíj”-at, az áru komissiózásával kapcsolatos költségeket A szin-
tetikus, más néven mûanyag szigetelõlemezek tekercsben, a raklapra fektetve és zsugorfóliázva, a bi-
tumenes zsindelyek fektetve, zsugorfóliázva kerülnek kiszállításra. Az egyéb termékek (pl. kannás,
kartusos termékek, tartozékok, kiegészítõk stb.) a termék, illetve az anyag típusától függõen raklapos
vagy egyedi kiszerelésben kerülnek forgalmazásra. 
6.5. Tárolás 
A szigetelõanyagokat és egyéb forgalmazott termékeket nedvességtõl, sugárzó hõtõl, köz-
vetlen napfénytõl védett, fedett helyen kell tárolni. Öntapadó bitumenes lemezek csak épü-
leten belül tárolhatók. A bitumenes lemez tekercseket állítva, a mûanyaglemez tekercseket
fektetve kell tárolni, a végeket sérülés ellen védeni kell! Raklapon elhelyezett tekercses árura,
bitumenes, mûanyag és szivárgó lemezekre és bitumenes zsindelyekre további raklapok nem
helyezhetõk, a raklapra helyezett áruk egymáson nem tárolhatók. A bitumenes zsindelybõl
legfeljebb három csomag tárolható egy raklapon, egymásra fektetve.  A Forgalmazó vagy Vá-
sárló kötelezettséget vállal arra, hogy a szigetelõanyagokat és egyéb forgalmazott termékeket
a fentiek szerinti módon tárolja. A tárolásra visszavezethetõ mindennemû minõségromlásból
eredõ kár a Viszonteladó Partnert vagy a Vevõt terheli.

7. Árak, fizetés, tulajdonjog
A megrendelések ellenértékének kifizetése eltérõ megállapodás hiányában – elõre történik. Utó-
lagos fizetés esetén Eladó a termék tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.

8. Raklapok kezelése
A Bramac Kft. csak ép, újrafelhasználásra alkalmas MSZ 9710 szerinti, EUR raklapot vesz vissza.
Kivételt képeznek ez alól az áru felrakodása során esetlegesen megsérült, a Bramac Kft által a Szál-
lítólevélen feltüntetett raklapok. A Bramac Kft. sérült, törött, újra felhasználásra alkalmatlan raklapot
nem tárol. Ebbõl adódó károkért felelõsséget nem vállal. 

9. Garancia (=Jótállás), reklamáció
9.1. A Bramac Kft. vállalja, hogy az általa forgalomba hozott termékek megfelelnek a forgalomba
hozatal idõpontjában érvényes, vonatkozó szabványoknak. A Bramac Kft. az általa forgalmazott
termékekre a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek 1. számú mellékletében rögzített
idõtartamú jótállást vállal az alábbi feltételekkel. 
9.2. Garancia érvényesítésének általános feltételei
A Garancialevél kiállítását a Vevõ kezdeményezi. Ehhez az átvételt igazoló szállítólevelet és a szál-
lítólevélen feltüntetett valamennyi termékrõl a Viszonteladó Partner által kiállított számla másolatát
szükséges megküldeni postai úton, vagy elektronikus formában a Bramac Kft. részére az alábbi
címek valamelyikére:
Postacím: 8200 Veszprém Házgyári u. 1.   Fax:  +36/88/580-342,
E-mail: infohu@bmigroup.com
A kiállított Garancialevelet a Bramac Kft. postai úton juttatja el a Vevõ részére.
A garanciális igény a vásárlást igazoló számla, továbbá – amennyiben a számlán nincs mennyi-
ség feltüntetve – a mennyiséget igazoló szállítólevél és érvényesített garancialevél bemutatá-
sával kezdeményezhet a Bramac Kft-nél a 9.2. pontban írt postacímen, vagy e-mail címen. A
garancia érvényesítésének feltétele, hogy a kivitelezés feleljen meg a kivitelezés idõpontjában
érvényben lévõ hazai építõipari jogszabályoknak, mûszaki szabványoknak, irányelveknek, to-
vábbá a termékre kiadott termék leírásokban és alkalmazási elõírásokban (Tervezési- és al-
kalmazástechnikai útmutatóiban, a Termék adatlapokban, a Termékismertetõben, a
Felhasználói útmutatókban) foglaltaknak, valamint a termék tárolására, szállítására, beépítésére
és használatára vonatkozó elõírásoknak. A termék leírások, tervezési és alkalmazástechnikai
útmutatók a Bramac Kft., hivatalos honlapján – www.bramac.hu oldalon - Icopal Kft. által

gyártott termék esetén az Icopal Kft. hivatalos honlapján – www.villas.hu oldalon – megtalál-
hatóak, letölthetõek.
A Bramac Kft. kínálatában szerepelnek a hazai mûszaki elõírások által nem szabályozott magas in-
nováció tartalmú termékek. Ezekben az esetekben a garancia feltétele a Bramac Kft. adott termékre
vonatkozó alkalmazástechnikai elõírásainak maradéktalan betartása. A Bramac Kft. értékesítési és
marketing tevékenysége során az Általános Eladási és Szállítási Feltételekben meg-határozott ga-
ranciális feltételektõl a Vevõ számára kedvezõbb garanciális feltételeket is meghatározhat, melynek
feltételei külön Garancialevélben kerülnek meghatározásra. A jogszabályban foglalt kötelezõ alkal-
massági idõn túli garanciavállalás Magyarország határain belül érvényes.
A garancia és a termékfelelõsség – egyéb eladói nyilatkozat hiányában – a termék értékesítésének
az idõpontjával kezdõdik. A bitumenes lemezek garanciavállalásnak további feltététele, hogy az el-
szállításától (azaz az árukiadástól) számított 3 hónapon belül beépítésre kell, hogy kerüljenek.  
A felhasználás elõtt a felhasználónak legalább szemrevételezéssel ellenõrizni kell a terméket, annak
mûszaki paramétereit. 
Hibásnak ítélt anyagot felhasználni nem szabad!
A hibásnak vélt anyagot haladéktalanul jelezni kell a Bramac Kft., mint garanciavállaló felé, a kivizsgálás
és további intézkedések (pl. alkalmazástechnikai szaktanácsadás, reklamációs ügyintézés stb.) ér-
dekében. A hibásnak vélt anyag hibáját, állapotát a hiba észlelésekor fotókon kell rögzíteni. A meg-
reklamált termék állagának védelmérõl a reklamációs ügyintézés lezáródásáig gondoskodni kell.  
A Bramac Kft. tájékoztatja a Viszonteladó Partnert és a Vevõt arról, hogy a természetes anyaggal
bevont (pl. palaszórással ellátott) termékek színe a termék funkciója (vízszigetelés) szempontjából
nem bír jelentõséggel, a termékekre vonatkozó szabványok a szóróanyag színére vonatkozóan
nem tartalmaznak követelményt, ezért a Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a termékeket eltérõ
színû szóróanyaggal szállítsa. Kivételt képeznek ez alól a magastetõk szigeteléséhez kifejlesztett
Villas Color termékek, melyek esetében a termék a színkártyán bemutatott színnel és mintázattal
kerül forgalmazásra. A termékek egyes tekercseinek teljes színazonosságát a természetes anyagok
tulajdonságai miatt a Bramac Kft. nem tudja garantálni, ami azt jelenti, hogy kismértékû színeltérés
a Villas Color termékek esetén is elõfordulhat. A beépített termékek színe – a nedvesség, az
idõjárás, valamint a nap UV sugárzásának következtében – az idõ múlásával is megváltozhat. 
A fentiek miatt a Bramac Kft. nem vállal jótállást, illetve nem szavatol a termékek színazonosságáért,
színtartósságáért.
Nem tekinthetõ minõségi hibának a beton és kerámia tetõcserepek elszínezõdése, mohásodása,
mert ezek természetes folyamatok, és a termék használati értékét nem befolyásolják.
A garancia (jótállás) nem vonatkozik az extrém idõjárási körülmények, a vis maior eseteire, a tetõn
történõ szakszerûtlen közlekedés vagy elemi kár által okozott hibákra, továbbá a nem megfelelõ
raktározásból, kivitelezésbõl, beépítési módból, szakszerûtlen átalakításból, felújításból vagy a kar-
bantartás hibájából, elmaradásából, gondatlanságból és nem rendeltetésszerû használatból adódó
károsodásokra és hibákra.
A garanciaidõ alatt végzett épületbõvítés, utólagos szigetelés, javítások a garancia idõtartamát nem
növelik, de a szigetelõ réteget érintõ, vagy azt kiegészítõ szakszerûtlen munkák végzése garancia-
vesztéssel jár. A garanciával érintett szerkezetet érintõ munkákból adódó esetleges vitás helyzetek
elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a tetõt érintõ munkákat elõzetesen egyeztessék a Bramac
Kft-vel, és kérjék a munkavégzés jóváhagyását, valamint annak feltét-eleinek rögzítését.
A garanciaidõ alatt szabályszerûen benyújtott garanciális igény megalapozottsága esetén a hiba jel-
lege és orvoslásának módja alapján a Bramac Kft. a beépített, meghibásodott termékre vonatkozóan
javítást (illetve javítóanyagot) ajánl fel, vagy a hibás terméket kicseréli, vagy árengedményt ad. A
Bramac Kft. csere esetén átvállalja a csere miatt felmerülõ költségeket.
A következménykárokra a garanciavállalás nem terjed ki. 
Amennyiben a termék nincs beépítve, a Bramac Kft. kicseréli a hibás anyagot, vagy amennyiben a
hiba nem akadályozza a rendeltetésszerû felhasználást-, közös megállapodás alapján a hiba mérté-
kének megfelelõ árengedményt adhat. A Bramac Kft. fenntartja a jogot, hogy a bejelentést a hely-
színen kivizsgálja, valamint a munkálatokat saját munkatársaival vagy általa megbízott kivitelezõvel
végeztesse el. Abban az esetben, ha a meghibásodott termék nem pótolható, az Eladó fenntartja
a jogot, hogy egy mûszakilag azonos minõségû, alternatív termékkel helyettesítse azt.

10. Egyéb rendelkezések
10.1. Az Eladó vállalja, hogy a vásárlástól számított 3 hónapon belül a Viszonteladó Partner, vagy
a Vevõ által az Eladó veszprémi telephelyére visszaszállított, sértetlen állapotú, bitumenes
vízszigetelõ lemezek esetén bontatlan egész raklap árut a vásárláskor érvényes ár 20%-os kezelési
költséggel csökkentett értékén visszavásárolja. A visszavásárlás ellen- értékét az Eladó minden eset-
ben annak utalja vissza, aki az árut tõle vásárolta. Az 1/1-es cserepek esetében a visszavásárlásnak
további feltétele, hogy azok bontatlan gyári, pántolt kötegekben legyenek.
10.2. Az általános adatvédelmi elvekkel összhangban az Eladó jogosult a Vevõ megrendelésben
foglalt adatainak nyilvántartására, kezelésére, továbbá üzleti tevékenysége körében történõ mar-
keting célú felhasználására.

11. Jogviták, irányadó jog
Esetleges jogviták esetén az Eladó törekszik a békés úton történõ megegyezésre. Amennyiben ez
nem lehetséges, a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételekkel kapcsolatban felmerülõ valamennyi
jogvita elbírálására a Veszprémi Járásbíróság kizárólagosan az illetékes. 
A jelen hatályos Általános Eladási és Szállítási Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári
Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.
Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek 2019. január 1 napjától érvényesek.
Jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek a www.bramac.hu, valamint a www.villas.hu oldalon
elérhetõek. Melléklet (www.villas.hu oldalon elérhetõ)
1. számú melléklet: Garanciavállalási (Jótállási) idõtartamok

Veszprém, 2019. 01. 01.

Bramac Kft.
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