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KÉRJÜK, HOGY A GÉPET A MELLÉKELT MAGYAR 

NYELVŰ HASZNÁLATI UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN 

HASZNÁLJA. 

 

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK 
 

A jótállási időn belül a gépet csak a jótállási jegyen feltüntetett 

szerviz/szervizek javíthatják, ellenkező esetben a termék elveszti garanciáját. 

 

1. A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő első napja a termék 

fogyasztó részére történő értékesítése, vagy ha azt előzetesen szerződésben 

rögzítik a Felek, az üzembe helyezés napja, amit a Jótállásra Kötelezett 

megbízottja végez, azaz ez esetben a jótállási idő az üzembe helyezés napjával 

kezdődik.  

2. Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére 

való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát - a Termék nem 

rendeltetésszerű használata, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak 

figyelmen kívül hagyása, - a Termék nem rendeltetésszerű tárolása, - a 

Fogyasztó szándékos károkozása; - szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha 

az üzembe helyezést a Jótállásra Kötelezett megbízottja végezte el, illetve ha a 

szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára 

vezethető vissza), - a Fogyasztó által használt elektromos, illetve a már 

meglévő rendszereivel - pl.: kiépített NEM száraz sűrített levegő rendszer - 

való összeegyeztethetetlen működés (kivéve, ha ezen zavarok a szakszerű 

telepítés során előre láthatók és kiküszöbölhetők lettek volna), - a Fogyasztó 

által utóbb telepített bármilyen eszköz működése, - vis maior (elháríthatatlan 

külső ok, elemi kár, természeti csapás) okozta.  

3. Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó elsősorban kijavítást 

kérhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az 

a Jótállásra Kötelezettnek másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva 

aránytalan többletköltséget eredményezne (figyelembe véve a Termék 

hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási 

igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet). Ha a termék 

kijavítását a jótállási jegyen megadott garanciális szerviz nem tudja vállalni, 

a Fogyasztó kérheti a termék cseréjét, más ugyanolyan műszaki jellemzőkkel 

bíró termékre. Amennyiben a Jótállásra Kötelezett ugyanolyan minőségű, 

tudású terméket a Fogyasztó részére nem tud biztosítani, ez esetben a 

Fogyasztó kérheti a termék vételárának visszafizetését. Jelentéktelen hiba 

miatt elállásnak nincs helye.  

4. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A Fogyasztó jótállási 

igényét kizárólag a jótállási jegyen megadott garanciális 

szervízben/szervizekben érvényesítheti.  

5. A jótállás érvényesítésekor a Fogyasztó a Terméket valamennyi 

alkatrészével együtt köteles a megjelölt garanciális szerviz rendelkezésére 

bocsátani - a meghibásodott termék szervizbe juttatásának a felelőssége a 

Fogyasztót terheli -, kivéve, amennyiben az alkatrészek szükségességéről a 

szervizzel egyeztetést folytattak le, mely során megegyeztek a szakszerű 

javításhoz szükséges termék és egyéb alkatrészeinek szükséges, vagy 

szükségtelen leszállításában  

6. Ha a Fogyasztó a Termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 

helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a 



    
Jótállásra Kötelezett nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem 

köteles a Terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a 

rendeltetésszerű használatot akadályozza és a hiba a csereigény 

bejelentésekor jelentkezik, igazolható. Amennyiben a hiba nem jelentkezik, a 

Jótállásra Kötelezett kérheti a garanciális szakszerviz véleményét a hiba 

meglétéről és a csereigény megalapozottságáról. A Jótállásra Kötelezett a 

garanciális szakszerviz véleménye alapján, a hiba igazolása esetén köteles 

elvégezni a Termék cseréjét, a hiba amennyiben nem kerül igazolásra, úgy a 

csere igényt egyéb indok nélkül visszautasíthatja. 

7. A Jótállásra Kötelezett a kijavítást vagy kicserélést – a Termék 

tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – 

megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve végzi el. A Jótállásra 

Kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 

napon belül elvégezze. A megadott határidő irányadó mértékű a Jótállásra 

Kötelezett részére, annak esetleges túllépése esetén a Fogyasztó nem léphet fel 

kártérítési igénnyel a Jótállásra Kötelezett irányában, kizárólag egyeztetést 

kezdeményezhet a javítás várható időtartamára vonatkozólag. A javítás 

során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.  

8. A jótállás érvényesítése esetén nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási 

időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a Terméket nem tudja 

rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék 

részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) Termékre 

(termékrészre) vonatkozólag, valamint a kijavítás következményeként 

jelentkező hiba tekintetében annyi nappal hosszabbodik meg, amennyi időt az 

a szervizben töltött. Készülék csere esetén a jótállási idő újra indul a csere 

napjától. 

9. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Jótállásra 

Kötelezettet terhelik.  

10. A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen 

kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. 

 11. Fogyasztói jogvita esetén a Fogyasztó a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület eljárását  

kezdeményezheti. 
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