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A jótállási kötelezettség teljesítésére a jótállási jegyet kiállító vállalkozás, illetve az általa megjelölt szakszervizek és viszonteladók kötelesek.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt azonos időben kellékszavatossági és jótállási igényt nem érvényesíthet. Amennyiben(a(gyártó(a
fogyasztási( cikkre( a( vonatkozó( rendeletben( foglaltaknál( kedvezőbb( jótállási( feltételeket vállalI( a( jótállás( alapján( a( vállalkozást( megillető( jogok( a( fogyasztó( és
vállalkozás(közötti(szerződés(teljesítésének időpontjában(átszállnak(a(fogyasztóraK A(jótállási(jegyen(történt(bármilyen(javításI(törlésI(vagy(átírásI(valótlan(adatokI
fogyasztó( általi( bejegyzéseI( a( jótállási( jegy( érvénytelenségét vonja( maga( utánK( A( vállalkozás( jótállási( kötelezettsége( alól( csak( abban( az( esetben( mentesülI( ha
bizonyítjaI(hogy(a(hiba(oka(a(teljesítés(után(keletkezettK
A(jótállás(időtartama(egy(évK A(jótállási(határidő(a(fogyasztási(cikk(fogyasztó(részére(történő(átadásaI( vagy(ha( az(üzembe(helyezést(a( vállalkozás( vagy(annak
megbízottja(végziI(az(üzembe(helyezés(napjával(kezdődikK A(jótállási(jegyet(gondosan(őrizze(megI(a(jótállás(lejárta(utáni(időre(isK(A(jótállás(jelen(jótállási(jeggyel
érvényesíthetőI(amennyiben(a(fogyasztó(nem(rendelkezik(a(jótállási(jeggyelI(a(szerződés(megkötését(bizonyítottnak(kell(tekinteniI(ha(a(fogyasztó(a(vásárláskor
kapott(bizonylatot(be(tudja(mutatniK E(határidő(elmulasztása(jogvesztéssel(járK A(jótállás(a(fogyasztó(jogszabályból(eredő 5így(különösen(kellékszavatossági(vagy
termékszavatossági/ jogait(nem(érintiK

jótállás
A vállalkozás( a( szerződés( teljesítéséért( jótállást( vállal( vagy( jogszabály( alapján( jótállásra( kötelesI( a( jótállás( időtartama( ala tt( a( jótállást( keletkeztető
jognyilatkozatban( vagy( jogszabályban( foglalt( feltételek( szerint( köteles( helytállni( a( hibás( teljesítésértK A( hatályos( jogszabály( szerinti( jótállás( érvényességéhezI
valamint(a(jótállásból(eredő(jogok(érvényesítéséhez(a(vállalkozás(a(rendeletben(foglaltakon(túl(további(követelményt(nem(támaszthat(a(fogyasztóval(szembenK
KivételI(ha(a(termék(megfelelő(üzembe(helyezése(más(módon(nem(biztosítható(és(a(követelmény(teljesítése(nem(jelent(aránytalan terhet(a(fogyasztó(számáraK

fuiuguyueulueumu:
A(nem(megfelelő(kezelés(elkerüléséreI(kezelési(és(használati(útmutatót(mellékelünk(a(termékhezK(KérjükI(hogy(az(abban(foglaltakat(tartsa(beI(mert(a(használati
útmutatótól(eltérő(használatI(kezelés(miatt(bekövetkezett(hibáraI(a(jótállási(igényét(elutasítjukI(a termék(esetleges javítási(költsége(a(jótállási(időn(belül(is(Önt
terheliK

NemutartozikujótállásualáuauhibaEuhauannakuokauautermékufogyasztóurészéreuvalóuátadásátukövetőenulépettufelEuígyupéldáulEuhaX A szakszerűtlen(üzembe(helyezés(5kivéveI(ha(az(üzembe(helyezést(a(forgalmazóI(vagy(annak(megbízottja(végezte(elI(illetve(ha(a(szakszerűtlen(üzembe
helyezés(a(használatiXkezelési(útmutató(hibájára(vezethető(vissza/
X Ha(a(javasoltI(szükséges(átvizsgálásokatI(igazolt(módon(nem(megfelelő(szervizben(végeztette(elK
X A(meghibásodástI(rendeltetéstől(eltérő(használatI(a(használatiXkezelési(útmutatóban(foglaltak(figyelmen(kívül(hagyásaI(ütközésI(balesetI(túlterhelésI(rongálás
okoztaI
X A(termékkel(versenyen(vettek(részt(vagy(versenyszerűen(használták
X Nem(megfelelő(alkatrészeketI(tartozékokatI(kiegészítő(szerelvényeket(alkalmaztak(és(azok(meghibásodást(okoztakI
X Nem(megfelelő(kenőanyagot(használtI
X A(terméket(szakszerűtlenül(javítottákI
X A(meghibásodást(szakszerűtlen(tárolásI elemi(kárI(természeti(csapás(okoztaI
X A(termék(gyártási(száma(nem(egyezik(meg(a(szabályszerűen(kitöltött(jótállási(jegyen(lévő(számmal
X A(meghibásodást(a(karbantartás(elmulasztásaI(vagy(nem(megfelelő(technológiával(alkalmazott(ápoló(anyag(használata(okoztaI
X A(meghibásodás(a(vásárlás(utánI(egyéb(okból(következett(beI
X Ha(a(terméket kölcsönzési(céllal(vagy(egyébI(iparszerű(céllal(üzemeltetikIpplK azzal(oktatást(végeznekp
X Elutasításra(kerülhet(a(jótállási(igény(a(természetes(elhasználódás(miatt(elkopott(alkatrészekre(pplK gumiköpenyI pedálI hajtókarI nyeregp(valamint a(termék
azon(kárairaI(amelyeket(külső(mechanikai(vagy(vegyi(hatások(okoztakK

au4O@Y9SZTÓTu/5@C))5TŐuUO@O(9Tu9Zu9)Á++Cuc9TÁ)YOSuUO@SZ9+Á)YO(uT9RT9)/9ZZÁ(A Polgári( Törvénykönyvről( szóló( íühHK( évi( VK( törvény( Ö§hE9K( §( 5í/( bekezdés( a/( pontjaI( kötelező( jótállásról( szóló( hEhpíüüHK( 5IXK ííK/( KormK( rendelet
módosítása; a nemzetgazdasági(miniszter(h9píühNK(5IVK(í9K/(NGM(rendelete(a(fogyasztó(és(vállalkozás(közötti(szerződés(keretében eladott(dolgokra(vonatkozó
szavatossági(és(jótállási(igények(intézésének(eljárási(szabályairólK
JavasoljukI( hogy( a( javítás elvégeztetésétI( a( hatályos( számviteli( előírásoknak( megfelelő( számlával( igazoljaK A( jótállási( kötelezettség( teljesítésével( és( a
szerződésszerű(állapot(megteremtésével(kapcsolatos(költségek – ideértve különösen(az(anyagXI(munkaX és(továbbítási(költségeket – a forgalmazót(terhelikK
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Nem(számít(bele(az(elévülési(időbe(a(kijavítási(időnek(az(a(részeI(amely(alatt(a(jogosult(a(dolgot(nem(tudja(rendeltetésszerűen(használniK A(szavatossági(és
jótállási(jog(érvényesíthetőségének(határideje(a(dolognak(vagy(jelentősebb(részének(kicserélése(5kijavítása/(esetén(a(kicseré lt(5kijavított/(dologra(5dologrészre/I
valamint(a(kijavítás(következményeként(jelentkező(hiba(tekintetében(újból kezdődikK
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hibásöteljesítésöeseténöaöfogyasztó
a) elsősorban 4 választásauszerintukijavítástuvagyukicseréléstukövetelhet2ukivéve2u haua választott jótállási igény teljesítése lehetetlen2 vagy ha az a kötele4

zettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltségetueredményezne2ufigyelembeuvéveuauszolgáltatottudologuhi bátlan
állapotbanuképviseltuértékét2ua szerződésszegés súlyát2 és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget;
b) ha a forgalmazó a kijavítást2 vagy a kicserélést nem vállalta2 vagy e kötelezettségének nem tud megfelelően eleget tenni2 vagy a fogyasztónak a ki4

javításhoz vagy a kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt2 – a fogyasztó választása szerint 4 megfelelőuárleszállítástuigényelhet2uauhibátuauforgalmazó
költségéreumagaukijavíthatjauvagyumással kijavíttathatja2 vagyuelállhatuauszerződéstől(uJelentéktelenuhibaumiattuelállásnakunincs helye(

Auforgalmazónakutörekednieukelluarra2u hogyuaukijavítást2uvagyu kicseréléstulegfeljebbutizenöt naponu belüluelvégezze( A fogyasztó a választott jogáról má4
sikra térhet át( A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre(

szállításöaövásárlásöhelyéreöilletveöszakszervizbe
Au rögzítettu bekötésű2u illetveuau )Vukg4nálu súlyosabb2uvagy tömegközlekedésiueszközönu kéziucsomagkéntu nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén
kell megjavítani( Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el2 a le42 és felszerelésről2 valamint az el42 és visszaszállításról a forgalmazó gondos4
kodik(

eljárásövitaöesetén
Aujótállásraukötelezettuaujótállásuidőtartamaualattuaufelelősségualólucsakuakkorumentesül2uhaubizonyítja2uhogyuauhibauoka auteljesítésuutánukeletkezett( Auvállalkozásua
minőségiukifogásubejelentésekoruaufogyasztóuésuvállalkozásuközöttiuszerződésukeretébenueladottudolgokra vonatkozóuszavatosságiuésujótállásiuigényekuintézésének
eljárásiu szabályairólu szólóu )BINV)M(u 0IV(u NB(Hu NGMu rendelet 0au továbbiakbanTu NGMu rendeletHu M(u §4au szerintu köteles – azu ottu meghatározottu tartalommal –
jegyzőkönyvet felvenniu ésu annaku másolatátu haladéktalanulu ésu igazolhatóu módonu au fogyasztóu rendelkezéséreu bocsátani( Au vállalkozás2u illetveu au javítószolgálat
0szervizHu au terméku javításrau valóu átvételekoru azu NGMu rendeletu §(u §4au szerinti elismervényu átadásárau köteles( Hau a kifogásu rendezéséneku módjau au fogyasztó
igényétőlu eltér2u enneku indoklásátu au jegyzőkönyvbenu megu kellu adni( Hau au kötelezett2u au fogyasztóu igényéneku teljesíthetőségéről2u annaku bejelentésekoru nemu tud
nyilatkozni2uálláspontjáról legkésőbb öt munkanaponubelülukötelesuértesíteniuaufogyasztót(
Fogyasztóiujogvitaueseténuaufogyasztóuaumegyeiu0fővárosiHukereskedelmiuésuiparkamarákumellettuműködőubékéltetőtestületueljárásátuisukezdeményezheti2uvagyuaz
illetékes VárosiuBírósághozufordulhat( AuBékéltetőuTestületueljárásánakucéljauaufogyasztóuésuauvállalkozásuközöttiuvitásuügyu0fogyasztóiujogvitaHuegyezségen alapuló
rendezéséneku megkísérlése( Hau au hibau ténye2u jellege2u illetveu au hibau keletkezéséneku időpontjau megállapításáhozu különlegesu szakértelemu szükséges2 akkoru a
vállalkozás2u vagyu au szakszerviz2u illetveu au fogyasztó2u szakértőiu véleménytu kérhetu arrau alkalmas szakértőtől2u vagyu szervezettől( A szakértői vélemény díját a
megrendelőnek kell megfizetnie.

kicserélés,öjavításöszelvényei

Jótállásiöjavításiöszelvény
kijavításraötörténőöátvételöidőpontja:

javításöirántiöigényöbejelentéséneköidőpontja:
hibaöoka:
javításömódja:
visszaadásöidőpontja:
szervizöneve:
,öööööööööööööööööööööhóöööööööööönap

Jótállásöújöhatárideje:
munkalapszám:
aláírás
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Jótállásöújöhatárideje:
munkalapszám:
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Jótállásiöjavításiöszelvény
kijavításraötörténőöátvételöidőpontja:

javításöirántiöigényöbejelentéséneköidőpontja:
hibaöoka:
javításömódja:
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