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50 év garancia

Életre Szóló Garancia
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Minőség
Az alapanyagok minőségét, felhasználási arányát, 
a félkész- és végtermékek tulajdonságait folyamatosan 
ellenőrizzük, hogy Önhöz csak kifogástalan minőségű 
cserép juthasson el.
A tetőcserepek minősége megfelel az MSZ EN 490 szab
ványban előírtaknak. A végtermék minőségét az MSZ EN 
491 szabvány előírásainak megfelelően független, akkredi
tált vizsgálőintézetek is ellenőrzik.

A színek a kiadványban nyomdatechnikai okok miatt 
a valóságostól eltérhetnek! A partnereinknél kiállított 
mintacserepek színei - elsősorban a Coppo színek 
esetében - eltérhetnek a tetőn várt összhatás színvi
lágától.

A garancialevelet a Gyártó állítja ki. miután a Vásárló a kereskedő Partnertől rágott 
számla másolatát a Gyártó részére eljuttatja postai (7607 Pécs, Pf.: 7) vagy elekt
ronikus úton (garancia@terranteto.hu). A Gyártó a kitöltött garancialevelet postai 
vagy elektronikus úton küldi vissza a Vásárló részére.

Tetőt nem egy évre, hanem egy életre 
választunk. Éppen ezért cégünk 50 év 
írásos garanciát vállal a Terrán tetőcse
repek:

méretpontosságára,

vízzáróságára,

fagyállóságára.

Olvassa be a OR-kódot, 
és tudjon meg többet a 
garanciális feltételeinkről.

A OR-kód beolvasásával további 
részleteket tudhat meg Általános 
Szerezödési Feltételeinkről.

I

Amennyiben Ön is elkötelezett a minőség 
iránt, és komplett tetórendszerben gondol
kodik, akkor a Terrán tetőcserepeket most 
akár Életre Szóló Garanciával is megvásá
rolhatja. A hazai beton tetőcserépqyár- 
tó cégek közül egyedül a Terrán kínál 
ilyen hosszú garanciát termékeire, 
amely a vásárlók számára is azt üzeni, hogy a márka bármely 
tagja kitűnő választást jelent. Terrán Tetőspecialista progra
munkkal emellett olyan mesterembereket biztosítunk, akiknek 
kivitelezői munkája lehetővé teszi, hogy a családi otthon egy 
életen át betöltse a neki szánt funkciókat.

Évtizedek céltudatos munkájával a hátunk mögött büszkén 
mondhatjuk, hogy a TERRÁN termékcsalád hosszú távon 
is kiváló választás, világszínvonalú gyártástechnológiánk, 
szakembereink, mérnökeink munkája, szakértelme hazánk 
egyik legmodernebb építőipari gyártójává emel bennünket. 
Mindezek együttesen tették lehetővé számunkra, hogy át
fogó szakmai mérlegelést követően a TERRÁN termékek
re kimagaslóan, és a hazai beton tetőcserépgyártó 
cégek közül elsőként ilyen hosszú garanciát tudjunk 
biztosítani. Ez egyben vásárlóinknak is garancia arra néz
ve, hogy a TERRÁN betoncserép-család több generációra 
szóló, kiváló választás.
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