
DAikin AlthermA  

hiBriD hŐSZiVAttYÚ

A természetes
kombináció



lehetőség családi házak,
lakások fűtésére!

Egyedülálló
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A következő előnyöket élvezheti:
 9 A hagyományos kazánokhoz képest alacsony fűtési és használati melegvíz 

előállítási költségek

 9 Alacsony beruházási költség

 9 Elegendő hőenergiát biztosít korszerűsítésnél, felújításnál

 9 Egyszerű és könnyű a felszerelése

Lakástulajdonosok részéről egyre nő az igény, hogy a meglevő fűtési rendszereket, 

elsősorban a gázkazánokat sokkal hatékonyabb, költségkímélőbb és környezetbarát 

rendszerekkel lehessen kiváltani, amelyeknél csökken a CO2 kibocsátás, kisebb az 

energiafogyasztás és amelyek takarékosak is.

Erre az igényre alapozva kínálja a cég a Daikin Altherma hibrid hőszivattyút.

Térfűtés céljára a Daikin Altherma hibrid hőszivattyú a levegő-víz 
hőszivattyús technológiát kombinálja a kondenzációs 
gázkazán technológiával, így biztosítva mindig a leggazdaságosabb 

üzemmódot, folyamatosan figyelve az energia árakat (elektromos áram, gáz), a 

hőszivattyú hatásfokát és a hőterhelési követelményeket, hogy akár további 35%-kal 

lehessen javítani a fűtés hatékonyságát.

Használati melegvíz esetén a Daikin Altherma hibrid hőszivattyú optimalizálja a 

rendkívül hatékony kondenzációs kazán működését.
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függvényében a

Daikin Altherma hőszivattyú
5 kWh felhasználható hőenergiát 

biztosít minden egyes kWh 
elektromos energiából.

ez azt jelenti, hogy a
szükséges hő 4/5-e ingyenes. 

egy jó beruházás!

Mi is a 
kondenzációs 
gázkazán 
technológia?

A következő előnyöket élvezheti:
 9 A hagyományos kazánokhoz képest alacsony fűtési és használati melegvíz 

előállítási költségek

 9 Alacsony beruházási költség

 9 Elegendő hőenergiát biztosít korszerűsítésnél, felújításnál

 9 Egyszerű és könnyű a felszerelése

A kondenzációs gázkazán technológia használható hővé 
alakítja az éghető anyagot, gyakorlatilag veszteség nélkül. 
ez jót tesz a környezetnek és a pénztárcájának is, mivel a 
kisebb energiafogyasztás kisebb fűtési költséget jelent, az 
energiaforrásokat is kevésbé merítjük ki és csökkentjük a 
CO2 kibocsátást. A folyamat során lehűtjük a füstgázokat, 
addig amíg a bennük lévő gőz kondenzálódik. Az így 
keletkezett energiát fűtési energiaként hasznosítjuk. 

Mi is a levegő-víz 
hőszivattyú?

A Daikin Altherma levegő-víz hőszivattyú fenntartható 
energiaforrást használ: a hőt a külső levegőből vonja 
ki. egy zárt hűtőközeget tatalmazó termodinamikai 
körfolyamat jön létre, az elpárologtatón, a kondenzátoron, 
a kompresszión és az expanzión keresztül. ez szivattyúzza 
a hőt egy alacsonyabbról egy magasabb hőmérsékletre. A 
kinyert hőt elszállítja az otthona központi fűtésrendszerébe 
egy hőcserélőn keresztül. 
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EnErgiAárAk

A LEggAzDAságOsAbb ÜzEMMÓD 
- hőszivattyú 
- hibrid 
- gáz

HATékOnyság

FűTésA.

Alacsony üzemeltetési 
költség fűtés és használati 
melegvíz készítés esetén

A külső hőmérséklet, az energiaárak és a belső hőterhelés függvényében a Daikin Altherma hibrid hőszivattyú 
okosan választ a hőszivattyú és/vagy a gázkazán, esetleg az egyidejű működés között, úgy hogy mindig kiválasztja a 
leggazdaságosabb üzemállapotot.
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• Hőveszteség: 14 kW
• 70% hőszivattyú-teljesítmény
• 30% gázkazán-teljesítmény

hőveszteség = Az a teljesítmény, ami a fűtendő helyiségek számára mindenkor szükséges a komfortos helyiség hőmérséklet
fenntartásához, amely a kellemes beltéri hőmérsékletek bármely időben tartásához szükséges.
Szükséges hőmennyiség = hőveszteség x éves előfordulási órák száma.

Hibrid 
működés

-7 0 15

Szükséges 
hőmennyiség 

kWh/°C

környezeti 
hőmérséklet °C

+ 35% hatékonyság a kondenzációs kazánokhoz képest (fűtés)

gáz   
üzem

Hőszivattyú 
működése

Hőszivattyús üzemmód
A Daikin Altherma hibrid hőszivattyúba beépített hőszivattyús berendezés a jelenlegi legjobb technológia az üzemi költségek 
optimalizálása szempontjából, mérsékelt kültéri hőmérsékleteket feltételezve 5,04-es teljesítmény tényező is elérhető!

(1) Fűtési körülmény: T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C (Hőm. különbség=5°C)

gázkazános üzem
Amikor a kültéri hőmérséklet túl gyorsan csökken, hibrid üzemmódban a rendszer már nem tud hatékonyan működni. ennél 
a pontnál a berendezés automatikusan átkapcsol „csak gázkazános” üzemmódra.

Hibrid üzemmód
ha nagyobb fűtési teljesítményre van szükség, vagy a leghatékonyabb üzemmódot kell biztosítani az adott viszonyok között, 
a gázkazán és a hőszivattyú egyaránt a lehető leggazdaságosabb módon működik.

A víztömegáram szabályozása automatikusan történik, hogy a radiátorokból a hőszivattyúhoz áramló víz hőmérséklete 
lehetőleg alacsony legyen, ezáltal a hőszivattyús üzemmódban maximális hatékonyság érhető el.

A hőszivattyúról a hibrid üzemmódra való átkapcsolás pontos ideje függ az épület műszaki jellemzőitől, az energiaáraktól és 
a beltéri hőmérséklet kívánt beállításától.

Az átlagos európai éghajlati viszonyokat figyelembe véve a szükséges fűtési hőenergia legnagyobb részét a hibrid 
hőszivattyú működése biztosítja, így akár 35%-kal is nőhet a fűtés hatékonysága.
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Az illusztráció átlagos európai éghajlatra vonatkozik
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nem szükséges a meglévő radiátorokat (akár 80°C-os előremenő hőmérsékelt) és a csövezést lecserélni, csatlakoztathatja Daikin 
hibrid Althermát a meglévő fűtési hálózatra, így csökkentve a telepítés költségét és a rendszer szétbontását. A kompakt méreteinek 
köszönhetően a berendezés helyigénye nagyon hasonló a meglévő rendszeréhez, így nincs felesleges helypazarlás és nem szükséges 
szerkezeti módosítás sem.

Daikin Altherma
hibrid hőszivattyú

Meglévő gázkazán

400 mm
450 mm

89
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m

Alacsony beruházási költség

A használati melegvíz készítés a kondenzációs gázkazán technológiáján alapszik: 
a hideg csapvíz közvetlenül beáramlik egy különleges dupla hőcserélőbe, amely 
lehetővé teszi a füstgázok optimális és folyamatos kondenzációját a melegvíz 
készítés alatt, melynek eredményeképp 30%-kal magasabb lesz a hatékonyság, 
mint a hagyományos gázkazánoknál.

továbbá, a hibrid elvnek köszönhetően, amikor a fűtést a hőszivattyú látja el, 
akkor ezzel egyidejűelg a melegvíz készítést pedig a kondenzációs technológia, 
amely így optimális komfortot biztosít. 

B. HAsznáLATi MELEgVÍz

350 mm
450 mm
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m
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Elegendő hőenergia biztosítása 
felújítások esetén is

mivel a hőszivattyú beltéri egységet és a gázkazánt két különálló részként szállítjuk, ezért egyszerűbben kezelhetőek és könnyebben 
telepíthetőek.  

A hőszivattyú beltéri egység könnyen felszerelhető a falra egy hátlap tartozékkal (alaptartozék). A gyorscsatlakozóknak köszönhetően 
a gázkazán egyszerűen csatlakoztatható a hőszivattyú beltéri egységhez, ami így egy nagyon kompakt berendezést eredményez. 

Az egység hasonló, mint bármely fali  gázkazán, minden csatlakozás a berendezés alján található és minden alkatrész a berendezés 
elejéről elérhető, ezáltal könnyen szerelhető és karbantartható. 

A Daikin Altherma hibrid hőszivattyú 3 fő részből áll:

• hőszivattyú kültéri egység
• hőszivattyú beltéri egység
• kondenzációs gázkazán

kondenzációs gázkazán

Hőszivattyú beltéri egység

Hőszivattyú kültéri egység

Egyszerű és gyors telepítés

Számos alkalmazása lehetséges a Daikin Altherma hibrid hőszivattyúnak, mivel a hőigények 32 kW-ig le vannak fedve. Az első 
ütemben akár önállóan is telepítheti a gázkazánt a hőszivattyú nélkül, annak érdekében, hogy gyorsan újraindíthassa a fűtést, a 
meglévő fűtési rendszer (gázkazán) meghibásodása esetén. 



Esettanulmány
Az üzemeltetési költségek összehasonlítása az új kondenzációs 
gázkazánokéval - egy tipikus belga példán szemléltetve

> A gázkazán cseréje Daikin Altherma hibrid hőszivattyúval a következőket jelenti:  

üzemeltetési költség megtakarítás, mind a fűtés mind 
használati melegvíz előállítás terén

Az új Daikin Altherma hibrid hőszivattyúval, a gép mindig a leginkább költséghatékony módon üzemel, nem számít, 
milyen a külső hőmérséklet. 
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Alacsony hőmérsékletű 
zóna 100%-ban 
gázkazános üzem 

közepes hőmérsékleti 
zóna hőszivattyú + 
gázkazán 

magas hőmérsékletű 
zóna 100% hőszivattyús 
üzem

+35% hatékonyság (fűtés esetén)            
A meglévő kondenzációs gázkazánnal összehasonlítva
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hőfogyasztás egy tipikus belga téli időszakban
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hőveszteség 16 kW

méretezési külső hőmérséklet -8°C

Fűtési határhőmérséklet 16°C

maximális vízhőmérséklet 60°C

minimális vízhőmérséklet 38°C

Gázár 0.070 €/kWh

Villamos energiaár (napközben) 0.237 €/kWh

Villamos energiaár (éjszaka) 0.152 €/kWh

Összes fűtési energiaigény 19,500 kWh

Összes hmV  energiaigény (4 főre) 3,000 kWh

DAikin ALTHErMA                            
HibriD HŐsziVATTyÚ ÚJ kOnDEnzáCiÓs gázkAzán MEgLéVŐ kOnDEnzáCiÓs 

gázkAzán

FűTés

A hőszivattyú által biztosított energia 12,800 kWh
hőszivattyú hatékonysága 3.64 sCOP
A gázkazán által biztosított energia 6,700 kWh 19,500 kWh 19,500 kWh
A térfűtés hatékonysága 90% 90% 75%
A hmV készítés hatékonysága 1,220 € 1,520 € 1,820 €

HMV készÍTés

A gázkazán által nyújtott energia* 3,000 kWh 3,000 kWh 3,000 kWh
A hmV készítés hatékonysága* 90% 80% 65 %
Üzemeltetési költségek* 230 € 260 € 320 €

ÖsszEsEn
Üzemeltetési költségek összesen 1,450 € 1,780 € 2,140 €

éves megtakarítás: 
fűtés és HMV terén

>

Új kondenzációs gázkazánnal összehasonlítva 330 €/év

Meglévő kondenzációs gázkazánnal összehasonlítva  690 €/év

* kombi kazán esetén, nem különálló hmV tartály esetén

-19%

-32%



10

gáz MODUL

bELTéri Egység EHykOMb33AA

Funkció Csak fűtés

hőteljesítmény (hi) min. - max. kW 7.5-32.7

Fűtőteljesítmény központi fűtés min. - max. 80/60 kW 7.9-31.9

hatékonyság központi fűtés nCV 80/60 % 98

hatékonyság központi fűtés nCV 40/30 (30%) % 107

Fűtőteljesítmény hmV min. - max. kW 7.9-31.9

hatékonyság hmV nCV % 105

Burkolat Szín rAl9010

méretek Berendezés magasság x Szélesség x mélység mm 710x450x240

tömeg Berendezés kg 36

kÜLTéri Egység EVLQ05CV3 EVLQ08CV3

Fűtési energia névleges tisztán hőszivattyús üzemmód kW
4.40 1 
 4.03 2

7.40 1

6.89 2

COP tisztán hőszivattyús üzemmód
5.04 1

3.58 2

4.45 1

3.42 2

méretek Berendezés magasság x Szélesség x mélység mm 735x825x300

hangteljesítmény Fűtés névleges dBA 61 62

hangnyomás Fűtés névleges dBA 48 49

(1) T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 35°C (Hőm. különbség=5°C)
(2) T(külső) Száraz/nedves hőm. 7°C/6°C - T(előremenő) 45°C (Hőm. különbség=5°C)

HŐsziVATTyÚ MODUL

bELTéri Egység EHyHbH05A EHyHbH08AV3

Funkció Csak fűtés

Burkolat Szín S5730 Fehér

méretek Berendezés magasság x Szélesség x mélység mm 902x450x164

tömeg Berendezés kg 29,8 -

Műszaki adatok

beltéri egység kültéri egység
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A Daikin termékek forgalmazója: 
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kötelezettségvállalást nem jelent a Daikin europe n.V. részéről. A Daikin europe 
n.V. az információs füzet tartalmát aktuális legjobb tudásának megfelelően 
állította össze. Az itt bemutatott termékek és szolgáltatások teljességére, 
megbízhatóságára, illetve adott célnak való megfelelésére vonatkozóan 
nem vállal semmiféle kifejezett vagy nem kifejezett garanciát. A termékek 
műszaki jellemzői előzetes bejelentés nélkül változhatnak. A Daikin europe n.V. 
kifejezetten elutasít az információs füzet használatából, és/vagy értelmezéséből 
eredő minden közvetlen vagy közvetett, a lehető legszélesebb értelemben vett 
károsodást. A teljes tartalom a Daikin europe n.V. szerzői jogvédelme alatt áll.

A Daikin továbbra is vezető szerepet tölt be a hatékonyabb, takarékosabb és környezetbarát megoldások fejlesztésében, 
a szezonális hatékonyságra optimalizált termékek bevezetésével. A Daikin termékek a fogyasztást és a költségeket 
intelligens módon csökkentik. minden körülmények között kiválóan teljesítenek és azt a tényleges teljesítményt nyújtják, 
amelyet a teljes fűtési és hűtési szezonban elvár. A Daikin termékekkel tehát a legjobb döntést hozza pénztárcája és a 
környezet védelme szempontjából egyaránt. 
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Általános kereskedelmi feltételek

I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK/ RENDELKEZÉSEK

Szállításainkra és szolgáltatásainkra kizárólag az értékesítésre és szállításra vonatkozó jelen feltételek  vonatkoznak. 
Megrendelő fél saját kereskedelmi vagy vásárlási feltételeire való hivatkozások csak abban az esetben érvényesek, 
ha azok összhangban állnak a szállításra vonatkozó jelen feltételekkel. Az áru átvételét minden esetben úgy kell 
tekinteni, mint az értékesítésre és szállításra vonatkozó jelen feltételek elfogadását. Csak azon eltérő módosítások 
és kiegészítések bírnak jogi érvénnyel, melyekhez írásban előzetesen a Daikin Hungary Kft. (továbbiakban: Daikin) 
kifejezett hozzájárulását kérték. Kereskedelmi feltételeink megtalálhatók a www.daikin.hu honlapon.

II. ÁRAJÁNLAT

Árajánlatunk kötelező érvényű az ajánlat érvényességi határidejéig, azt követően pedig tájékoztató jellegű. A méretekre, 
súlyra, műszaki adatokra, mennyiségre és szállítási időre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek. 

III. MEGRENDELÉS, SZÁLLÍTANDÓ TÉTEL MÓDOSÍTÁSA

1. A Daikin Hungary Kft. megrendeléseket csak írásban (levél, fax vagy e-mail útján) fogad el. A megrendelés 
csak akkor minősül elfogadottnak, ha arról írásos visszaigazolást küldtünk vagy teljesítettük a szóban forgó 
megrendelést. Bárminemű szóbeli vagy telefonos megállapodást írásban meg kell erősíteni.

2. Daikin fenntartja annak jogát, hogy a szerződéstől akár a megrendelés tényleges visszaigazolását követően is 
elálljon abban az esetben, ha a Megrendelő �zetőképességéről időközben megszerzett információk arra utalnak, 
hogy Megrendelő nem képes a megrendelés részben vagy egészben történő pénzügyi teljesítésére. 

3. A megrendelés tényleges elfogadását követően is fenntartjuk továbbá annak jogát, hogy érdekeinket szem 
előtt tartva a szolgáltatást vagy a szállítandó tételeket például típus vagy kivitel tekintetében oly mértékben 
megváltoztassuk vagy javítsuk, mely mértékű változtatás vagy javítás a vásárló számára ésszerűen elfogadható 
(pl. az eredetivel egyenértékű vagy annál bonyolultabb/ fejlettebb készülék szállítása). Az ilyen jellegű változtatások 
vagy javítások előre elfogadottnak tekintendők. 

4. A megrendelés részben vagy egészben történő lemondása vagy módosítása Vásárló részéről kizárólag a Daikin. 
írásos beleegyezésével lehetséges, és feljogosítja cégünket arra, hogy a felmerült költségeket felszámítsuk. 
Egyes termékcsoportokra (pl. multi scroll vagy csavarkompresszoros folyadékhűtők) külön lemondási szabályok 
vannak érvényben, melyek a www.daikin.hu honlapon olvashatók.

IV. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

1. Árainkat az időről-időre módosuló árlista tartalmazza, melyet rendszerint évente egy alkalommal adunk ki. Az 
év közbeni árváltoztatás jogát fenntartjuk.

2. Áraink nettó árak mindenféle adók, illetékek, egyéb díjak nélkül a megadott valutában értendők, tartalmazzák 
a csomagolást és eltérő rendelkezés hiányában a kért helyszínre történő kiszállítást. Csomagolást és 
csomagolóanyagot nem veszünk vissza.

3. Nem fogadunk el olyan számlával kapcsolatos reklamációt, mely a számla kézhez vételétől számított 2 héten 
túl érkezett. Eltérő rendelkezés hiányában a számlák �zetési határideje a számla kiállításától számított 30 nap; a 
�zetés akkor teljesített, amikor az összeg a Daikin számláján jóváírásra került. Késedelmes teljesítés esetén évi 
12%-os késedelmi kamatot számítunk fel - törvényes késedelmi kamat. Fizetési késedelem esetén a késedelmi 
kamaton felül Daikin követelheti a késedelmes összeg behajtásának költségeit is.

4. Amennyiben részlet�zetésről született megállapodás, az esedékesség felgyorsul, ha Megrendelő akár csak 
egyetlen részlettel is késedelembe esik.

5. Egyes szállításokra cégünk jogosult előlegfizetést vagy a Megrendelő Daikin hitelbiztosítója általi megfelelő minősítését kérni.
6. Megrendelő nem jogosult a Daikin számlakövetelésével szemben �zetést visszatartani vagy abból beszámítás 

céljából levonást eszközölni garanciális vagy egyéb követelésre történő hivatkozással.

V. SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐ

1. A feltüntetett szállítási határidők nem kötelező érvényűek, csupán tájékoztató jellegűek, - ennek ellenére 
törekszünk a jelzett határidők betartására. Megrendelőnek nincs joga egy bizonyos szállítási határidőhöz 
ragaszkodni. Következésképpen a szállítás késlekedése miatt nem támasztható kártérítési igény, és az nem 
jogosítja fel Megrendelőt a szerződés felbontására. Ugyanez érvényes, ha a szállítási határidőt vis maior, sztrájk 
vagy rajtunk kívül álló más ok miatt nem sikerül tartani.

2. Semmilyen körülmények között nem fogadunk el kötbér iránti igényt.
3. Daikin jogosult a szállítást részletekben teljesíteni.
4. Amennyiben Megrendelőnek lejárt tartozása áll fenn Daikinnal szemben, Daikin a korábbi megrendelés 

pénzügyi teljesítéséig visszatarthatja az aktuális szállítmányt, és Megrendelő számára az ebből eredő károkért 
nem vállal �zetési kötelezettséget.

VI. SZÁLLÍTMÁNY ÁTVÉTELE, KOCKÁZAT ÁTSZÁLLÁSA, KÉSEDELMES ÁTVÉTEL

1. Egyéb rendelkezés hiányában szállításaink módja CIP (Incoterms 2010), azaz fuvarozás és biztosítás �zetve 
megjelölt rendeltetési helyig.

2. Alapesetben a CIP szállítás csak minimális szállítási biztosítást tartalmaz. Kiegészítő szállítási biztosítást 
kizárólag a Megrendelő kifejezett kérésére kötünk, külön megállapodás mellett és Megrendelő költségére.

3. Megrendelő köteles haladéktalanul megvizsgálni a részére vagy közvetlenül vásárlói részére kiszállított árut 
annak érdekében, hogy feltárja, az áru megsérült-e szállítás közben, köteles továbbá a csomagoláson vagy a 
készülékben esett bárminemű kárt a fuvarlevélen rögzíteni és az átvételt a szállítmányozó felé megtagadni. 
Amennyiben Megrendelő csak később fedezi fel az áru sérülését, köteles azt haladéktalanul, legfeljebb a 
szállítást követő 3 munkanapon belül Daikin részére jelezni, ennek hiányában a biztosítási igény érvényét 
veszítheti. 

4. Amennyiben Megrendelő késedelmesen veszi át az árut, Daikin – egyéb jogainak fenntartásával – jogosult a 
kiszállított árut leszámlázni vagy azokat egyéb formában elidegeníteni. Egyéb elidegenítés esetében a szállítási 
idő azzal a nappal újból elindul, amikor Megrendelő kiszállítás iránti írásbeli kérelmét kézhez vettük.

5. Daikin jogosult a késedelmes átvételből eredő költségek megtéríttetésére, korlátozás nélkül ide értve a tárolás 
költségeit is.

VII.  TULAJDONJOG FENNTARTÁSA

1. A Daikin a leszállított árukra vonatkozó tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja.
2. Megrendelő kizárólag a szokásos üzletmenet keretében jogosult a kiszállított, még teljesen ki nem �zetett árut 

továbbértékesíteni. A továbbértékesítéssel Megrendelő az ellenértékre vonatkozó követelését köteles a vételár 
hátralék erejéig Daikinra engedményezni. Ezzel cégünkre ruház át minden olyan követelést, amely az említett 
viszonteladásból, vagy bármely más jogalappal harmadik személyekkel szemben felmerülhet, beleértve az 
alárendelt jogokat, a közöttünk fennálló üzleti jogviszonyból – a jövőben – esetleg felmerülő követeléseink 
biztosítékaként. 

3. Valamely tétel vételárának meg�zetése előtt Megrendelő csak abban az esetben jogosult az adott 
tételt továbbértékesíteni, ha ezzel egyidejűleg tájékoztatja a második vevőt (végső vevő) arról, hogy a 
viszonteladásból származó bevételét a korábbiakban engedményezte.

4. Megrendelő mindaddig köteles az átruházott követeléseket behajtani, amíg a jelen szerződésből eredő 
mindennemű �zetési kötelezettségének Daikin felé eleget nem tett. Megrendelő egyéb módon (pl. 
tulajdonjog-átruházás biztosíték, zálog révén) nem idegenítheti el a függőben lévő árucikkeket.

5. Megrendelő köteles cégünket haladéktalanul értesíteni a függőben lévő árucikkek és/vagy átruházott 
követelések esetleges lefoglalásáról vagy más rongálódásáról, köteles továbbá a harmadik fél tudomására 
hozni annak tényét, hogy Daikin a szóban forgó áru tulajdonjogát fenntartotta. Vonatkozó költségeket 
Megrendelő viseli.

VIII. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉG

A. Eltérő megállapodás hiányában és minden további követelés kizárásával sérülésre és minőségi hiányosságokra az 
alábbiak szerint vállalunk felelősséget:
1. Eltérő rendelkezés hiányában a szavatossági időszak a kiszállítástól számított 36 hónap. 
2. Megrendelő kizárólag abban az esetben érvényesítheti szavatossági követelését, ha a berendezést a Daikin 

telepítésre vonatkozó útmutatója szerint a Daikin vagy a Daikin által erre feljogosított vállalat telepítette 
és helyezte üzembe, továbbá tartja karban rendszeres időközönként a Daikin szervizkönyv alapján. 
Csavarkompresszoros folyadékhűtők esetében 12 hónapos szavatossági igény érvényesíthető, abban az 
esetben, ha a berendezést a Daikin saját szakemberei helyezték üzembe. “J&E Hall International for Daikin” 
márkajelzésű termékek esetében a szavatossági igény 18 hónapon belül érvényesíthető. "Rotex” márkajelzésű 
termékekre általánosan 24 hónapos szavatosságot vállalunk, kivéve a következő változatokat: napelemek 5 év; 
HPSU hőszivattyús szolár egységek, valamint HYC, SCS és SC melegvíztartályok 3 év. 

3. Szavatossági esemény esetén vállaljuk, hogy saját választásunk szerint kicseréljük vagy megjavítjuk a hibás 
berendezést vagy alkatrészt. Megrendelő nem jogosult egyéb szavatossági vagy garanciaigényre. Munkadíjat, 
utazási időt és egyéb költséget nem térítünk.

4. Bármilyen szavatosságot és/vagy felelősséget kizárólag abban az esetben vállalunk, ha Megrendelő a 
szállítástól számított 3 munkanapon belül a látható hibákat írásban jelzi, egyéb hiányosságokról pedig azok 
felfedezését követően késedelem nélkül bejelentést tesz.

5. A 2. és 4. bekezdésen túlmenően semmilyen szavatosságot és/vagy felelősséget nem vállalunk olyan esetben, 
amikor a hiba nem megfelelő vagy helytelen használatból, bánásmódból, a megfelelő üzemeltetési körülmények 
�gyelmen kívül hagyásából, felügyelet nélküli üzemeltetésből, túlzott igénybevételből, helytelen üzemeltetésből 
vagy nem megfelelő cserealkatrészekből eredt.

6. Amennyiben a  szavatossági intézkedésekhez szükséges időt és lehetőséget nem biztosítják Daikin részére, úgy 
Daikin mindennemű  szavatossági igény és kártérítési igény alól mentesül. Amennyiben Megrendelő továbbra 
is használja a hibás terméket, kizárólag az eredeti hiba mértékéig vállalunk szavatosságot és/vagy felelősséget. 
Nem térítjük meg olyan javítás költségeit, melyre előzetesen nem kérték kifejezett jóváhagyásunkat. 
Semmilyen felelősséget nem vállalunk olyan javítás következményeiért, melyre a jóváhagyást nem kérték. 

7. A térítés ellenében vásárolt alkatrészekre vállalt  szavatossági időszak a kiszállítástól számított 6 hónap.
8. A berendezés szavatossági idején belüli alkatrész-javítást vagy kicserélést követően a  szavatossági időszak 

nem indul újra a cserélt vagy javított alkatrészre.
9. Amennyiben Megrendelő �zetési kötelezettsége tekintetében késedelemben van, cégünknek jogában áll a 

hiba kijavítását megtagadni. Megrendelő nem jogosult ki�zetést visszatartani még abban az esetben sem, ha a 
hibáról egyébiránt érvényes értesítést küldött.

10. Amennyiben harmadik felek termékeinek kiszállítására és beszerelésére kerül sor, a szavatosság azon 
szavatossági igényekre korlátozódik, melyeket Daikin a harmadik fél termékének beszállítójával szemben 
jogosult érvényesíteni. Megrendelő nem jogosult más természetű  szavatossági igényt vagy árleszállítást 
követelni.

B. Károkért kizárólag abban az esetben állunk helyt, amennyiben cégünk bizonyíthatóan szándékosan vagy 
súlyos gondatlansággal járt el.  Daikin nem felel a közvetett károkért (pl. szállítás hibás teljesítése miatti állásidő), 
anyagi veszteségért, pro�tvesztésért, nem realizált megtakarításokért, kamatveszteségért továbbá harmadik felek 
által Megrendelővel szemben támasztott követelésekből eredő károkért,- csupán abban az esetben, ha az előbb 
említettek a Daikin szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartására tekintettel felróhatók. Amennyiben a kár az 
általunk szállított áru hiányos állapotából ered, csak olyan mértékig felelünk, amilyen mértékig a gyártó vagy a ne-
künk beszállító cég felénk felel. Felelősségünk kizárólag a szóban forgó áru számlázott értékének mértékéig terjed.

IX. VISSZÁRU

1. Árut Daikin kizárólag kifejezett írásos beleegyezéssel vesz vissza és cserél ki. Visszárut kizárólag minimum 100 
Euró és maximum 50.000 Euró nettó értékben veszünk vissza, és csak abban az esetben, ha az sérülésmentes, 
nem került használatba, az eredeti csomagolásban található és további értékesítésre alkalmas. Már beszerelt 
egységeket (ide értve a folyadékhűtőket), megrendelésre készült egységeket és alkatrészeket nem veszünk 
vissza.

2. Megrendelő köteles kitölteni a “Visszáru megbízás” űrlapot (letölthető: www.daikin-ce.com) és azt részünkre 
a szállítástól számított 10 naptári napon belül az általunk megadott faxszámra vagy e-mail címre megküldeni, 
ennek hiányában a visszárut nem fogadjuk el.

3. Az árut meg�zetett fuvarköltséggel Megrendelő kockázatára az általunk jelzett helyre kell visszaküldeni.
4. Visszavét esetén az általunk Megrendelő részére számlázott nettó vételár legfeljebb 80%-át írjuk jóvá.  Standard 

visszáru küldésére raktározási/ adminisztrációs díjat számítunk fel, melynek mértéke a nettó ár 20%-a.
5. Daikin valamennyi visszaküldést megvizsgálja. Amennyiben az áru visszaküldése helytelenül (azaz nem a fenti 

1. bekezdés szerint) történt, jogunkban áll a visszavétet megtagadni és az áru Megrendelő részére, Megrendelő 
költségére és kockázatára történő visszaküldéséről intézkedni. Ugyanígy jogunkban áll szükség esetén 
magasabb raktározási/ adminisztrációs díjat felszámítani, mint a fent említett 20%. 

6. Bárminemű jóváírást kizárólag jövőbeni megrendeléseknél áll módunkban beszámítani. 

X. ILLETÉKESSÉG, IRÁNYADÓ JOG 

1. A jelen megállapodás alapján vagy annak kapcsán felmerülő esetleges vitákat Felek kizárólag a Fővárosi 
Bíróságon kívánják rendezni. A kereskedelmi és általános szerződési feltételekben: Jelen szerződési feltételek, 
ill. az ezzel kapcsolatban létrejött jogviszonyokra a magyar anyagi jog az irányadó.  

2. Felek között létrejött szerződésekre, valamint az azokból esetlegesen eredő vitákra a magyar jogszabályok az 
irányadók.

XI. RENDELKEZÉSEK ELVÁLASZTHATÓSÁGA

Amennyiben a jelen feltételek, vagy a Daikin és a megrendelő között megkötött szerződés bármely rendelkezése 
érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen lenne, az nem érinti a további rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen 
vagy kikényszeríthetetlen rendelkezéseket olyan jogszerű és kikényszeríthető rendelkezésekkel kell helyettesíteni, 
melyek a legjobban tükrözik a felek eredeti rendelkezés szerinti akaratát.

DAIKIN HUNGARY Kft.


