Jótállási jegy
Fontos tudnivalók, tájékoztató a jótállás feltételeiről

Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa el a kezelési útmutatót!
A készülékhez magyar nyelvű használati utasítást mellékelünk. Kérjük, hogy a készüléket az abban foglalt célokra és a leírtak
figyelembevételével használja. A készülékek ipari használatra nem alkalmasak.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a gépeinkhez eredeti tartozékok használatát javasoljuk.
A nem eredeti, gyári tartozékok használatából eredő meghibásodásért és esetleges balesetekért semmilyen felelősséget nem
vállalunk. Ezen túlmenően az adott gép a jótállását is elveszíti. Továbbá, kiegészítőkre és tartozékokra, kopó alkatrészekre a
jótállás nem érvényesíthető (fűrészlap, kompresszor tartozék szett, egyéb tartozékok, tárcsafűrész, gyalukés, fúrófej,
marótárcsa, vágókés stb.).
Jótállasi igény nem érvényesíthető:
a)
Rendeltetésellenes használat, átalakítás, hibás, vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb
nem gyártási eredetű meghibásodás, illetve a szakszerűtlen kezelés, túlterhelés következtében bekövetkezett törés,
motorleégés esetén.
b)
Az akkumulátorok rendszeres töltésének elmulasztása, valamint a használati utasítás ide vonatkozó előírásainak be
nem tartása esetén.
c)
A fogyasztási cikken végzett bármilyen beavatkozás esetén. (biztonsági okokból a gépeket csak az arra képesített
szerviz bonthatja meg)
d)

Nem megfelelő üzemanyag (keverék) használatából bekövetkezett valamennyi meghibásodás esetén.

e)
A hosszú ideig, és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának
romlását idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés
érdekében. Az átvizsgálás költsége nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe.
f)

Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003 (IX.22.) Korm. Rendelet; Ptk. 248.

§; Ptk.6:157§-6:174§; 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet.
1.
A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa csak, mint fogyasztó érvényesítheti. A jótállás nem érinti a fogyasztó
törvényen alapuló - így különösen szavatossági, illetve kártérítési - jogainak érvényesítését. (Fogyasztó: a szakmája, önálló
foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;- Ptk. 8:1 §3. pont. Ha a fogyasztó bemutatja az
ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a
19/2014.(IV.29.) NGM rendelet 3.§ (2) alapján, emiatt kérjük a fizetési bizonylat megőrzését.
2.

(1)A jótállás időtartama:

a)

10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár eseten 1 év,

b)

100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár eseten 2 év,

c)

250 000 forint eladási ár felett 3 év.

E határidők elmulasztása - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - jogvesztessel jár.
(2)
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás,
vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
(3)
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási
határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

(4)
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal
az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
3.
Kérjük, hogy a jótállási jegy forgalmazóra vonatkozó adatait töltesse ki a forgalmazóval
(forgalmazó neve, címe, vásárlás időpontja, fogyasztási cikk pontos megnevezése, szériaszám / gyártási sorozatszám).
4.
Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási és barkács célra használható, amennyiben erről a használati
útmutató, működési leírás, felhasználói kézikönyv, vagy egyéb dokumentum másképp nem rendelkezik.
5.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadás, vagy üzembe helyezésre kötelezett termék
esetén az üzembe helyezés napjával kezdődik.
6.
A forgalmazó is köteles átvenni a fogyasztótól a meghibásodott fogyasztási cikket a jótállás időtartamán belül, ha a
fogyasztó a jótállási jogai érvényesítése céljából hozzá fordul.
7.
A feladott, illetve személyesen beszállított terméket tiszta állapotban - lehetőleg eredeti csomagolásban - kérjük
átadni szervizünk részére.
(1)
A jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem
tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
(2)
A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a
jótállás érvényességét nem érinti.
(3)
A jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása eseten a szerződés megkötését bizonyítottnak
kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott
számlát, vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló
bizonylattal érvényesíthetőek.
8.
A rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb, tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható
fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem
végezhető el, akkor le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításáról a forgalmazó gondoskodik. Amennyiben nem
rendeltetésszerű használatból ered a meghibásodás, úgy a kiszállási költség és a javítási költség, valamint az erre ráfordított
egyéb költségek is (pl.: szakértő, bíróság stb.) a fogyasztót terhelik.
9.
A jótállási jegy elvesztése esetén annak pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (dátummal és
bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék) esetén kerülhet sor.
10.
A jótállási igényt nem érvényesítheti a fogyasztó a nem rendeltetésszerű használat esetén. A termék cseréje vagy
vételár visszatérítés esetén a vevő köteles megtéríteni a tartozékok hiányából eredő kárt.
11.
A meghibásodott fogyasztási cikk cseréje vagy a vételár visszatérítése esetén a fogyasztó nem köteles a
rendeltetésszerű használatból eredő értékcsökkenést megtéríteni.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó:
e)
A fogyasztói jogvita esetén, a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető
testület eljárását is kezdeményezheti.
12.
A készülék üzembe helyezése, karbantartása, tisztítása és beállítása nem tartozik a jótállási javítási
kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítása ellenében vállalja, akkor is, ha a
kijelölt szerviz által kötelezően üzembe helyezendő és akkor is, ha nincs üzembe helyezési kötelezettsége a szerviznek, de a
vásárló azt megrendeli.
13.
A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását
idézheti elő. Ez esetben a készüléket üzembe helyezése előtt át kell vizsgáltatni a biztonságos üzemeltelés érdekében. Az
átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe.
14.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyen, fióktelepen és
a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javító szolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási
cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk
első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a
fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a
fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének

megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtan feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
15.
Ha a rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást
követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a
fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani, vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a
fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a
fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról
szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő
eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
16.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három
munkanapon belül érvényesít csere igényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan többlet költségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve,
hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
17.
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A készülék megfelel a következő E. E. C. irányelveinek:
-

73/23 EEC (1973. 02. 19.)

-

89/336 EEC (1988. 05. 03.)

Jótállási jegy
Forgalmazó (kötelezett) neve

Termék megnevezése, cikkszáma

Termék típusa

Termék gyártási száma (ha van ilyen)

Gyártó neve és címe (amennyiben nem
azonos a vállalkozással)

Vásárlás időpontja

A jótállási igény bejelentésének az időpontja

Kijavításra átvétel időpontja

Hiba leírása

Kijavítás módja

A javított termék visszaadásának időpontja

