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A GÁZKÉSZÜLÉK VÁSÁRLÓK 12 PONTJA 

Mire kell feltétlenül gondot fordítani, ha Ön kívánja új gázkészüléke beszerzését intézni! 

1. Mindig kérje ki épületgépész szakember tanácsát, hogy valójában mekkora teljesítményű 

fűtőkészülékre van szüksége! 

2. Csak olyan készüléket válasszon, ami rendelkezik „CE” jelzéssel! 

3. Helyezze előtérbe a „megkülönböztető minőségjellel” ellátott termékeket! 

4. Ellenőrizze, hogy a megvételre kerülő készülék csomagolási egysége tartalmazza-e a 

következőket: 

o Kezelési (használati) és szerelési utasítás 

o Jótállási jegyet (garancia füzet) 

o A feljogosított vevőszolgálat (szervizek) listáját 

5. A vásárolt gázkészülék felszerelését csak fényképes igazolvánnyal rendelkező szakember 

végezheti! Kérje a jogosultság bemutatását! 

6. Új fogyasztóhely létesítése vagy a régi átalakítása esetén csak a helyileg illetékes 

gázszolgáltató, és ha szükséges, az égéstermék elvezető rendszert illetően a kéményseprő 

szolgáltató átvétele után használhatja készüléket. Ezek igazolását kérje a felszerelést végző 

szakembertől, és ragaszkodjon ezen iratok bemutatásához! 

7. A készülék felszerelését követően az úgynevezett üzembe helyezést csak a készülék 

gyártójának feljogosításával bíró szakember végezheti! Erről ad felvilágosítást a 

„feljogosított vevőszolgálat (szervizek) listája”. Ennek elmulasztása a készülékre vonatkozó 

garanciális feltételek megszűnését vonja maga után! 

8. A beüzemelést követően figyelmesen hallgassa végig a szakembert a készülék használatával 

kapcsolatban! Az elhangzottakat és a kezelési utasításban foglalt előírásokat a készülék 

üzemeltetése során maradéktalanul tartsa be!  

9. Őrizze meg a kezelési utasítást, a jótállási jegyet, a vásárlást igazoló-, valamint a 

felszerelésről és a beüzemelésről kiállított számlát. 

10. Mint minden berendezést, a gázkészüléket is karban kell tartani! Rendelje meg a 

karbantartást a kezelési utasításban leírtak szerint, de legalább kétévente! A földgáz 

ellátásról szóló törvény értelmében ne feledkezzen meg a gázmérő utáni vezeték és 

gázkészülék ötéves felülvizsgálatról sem! 

11. Ne változtassa meg a készülék felszerelést követően a telepítési környezetet! Kéményes 

készülék esetén ne cseréljen nyílászárót, ne szereljen fel konyhai páraelszívót, míg nem 

egyeztetett a helyes légellátás kérdésében szerelőjével! 

12. A gázkészüléket mindig rendeltetésszerűen használja! Bármilyen rendellenesség esetén 

forduljon szerelőjéhez! 

 

Takarékos és megelégedett, a kor és az Ön igényeinek megfelelő gázfelhasználást kíván Önnek 

a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesülete                
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