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Használati utasítás és garancia jegy

60 Hónap

garancia!

Kérem a használati utasítást jól megőrizni,

mert egyben tartalmazza a garanciát is!

Kizárólagos forgalmazó és szerviz: Krassza és Társai Kft.
Élet Virága Biobolt 1119.Bp.Andor utca 25/b
Tel: 061-204-4180, 0670-516-8999
Net: www.egeszseges-elet.hu
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1.A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt őrizze meg.
2. Követelje meg a forgalmazótól a vásárlás napjának pontos feltüntetését a jótállási jegyen.
3. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni.
4. Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét

vonja maga után.
6. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási

kötelezettségvállalás érvényességét.

A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény 306-310.§-aiban, valamint a 49/2003. (VII.30.) GKM
rendeletben meghatározott jogok illetik meg:
(1) Hibás teljesítés esetén a fogyasztó
a, elsősorban - választás szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget
eredményeznek, figyelembevéve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a
jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenség;
b, ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga,vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e
kötelezettségének a (2) bekezdésében írt feltételekkel nem tud eleget tenni - választás szerint - megfelelő árleszállítást
igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon
belül évrévnyesíti csereigényét, a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
(2) A kijavítást vagy kicserlést - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégeznie.
A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
(3) Ha a kötelezett a dolog kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát kötelezett
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja.

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is
érvényesítheti.
A fogyasztó a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel
közölni. Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást. A közlés
késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
Meghosszabodik a jótállási idő a kijavítási időnek azon részével, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudta
rendeltetésszerűen használni.
A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje a terméknek a jelentősebb részének kicserélése (kijavítása)
esetén a kicserélt (javított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében
újból kezdődik.
A rögzített bekötésű, illetve 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható
termékeket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a le-és felszerelésről,
valamint az el-és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a
teljesítés után keletkezett. A kötelezett a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a
fogyasztónak át kell adni.Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben
meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni
álláspontjáról, legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba
keletkezésének időponja megállapításához különleges szakértelem szükséges a fogyasztó 2004. június 30-ig a
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől, azt követően a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet.
A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a
fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli
nyilatkozatot adni.
További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz fordulhat.

A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó, vagy a kijelölt szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elmei kár vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból
következett be. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez magyar nyelvű vásárlói tájékoztatót
mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a leírtaktól eltérő használat, helytelen
kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok:

A fogyasztó kinél és mikor jelentheti be jótállási igényét:

Eljárás vita esetén:

A jótállási felelősség kizárása:

Fontos tudnivalók a garanciáról

..................................Típusú...................................gyártási számú, a Magyar Köztársaság területén
vásárolt termékre a vásárlás ( üzembe helyezés ) napjától számított       hónapig terjedő, a
151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást vállalunk. A jótállás a fogyasztó
törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.

Krassza és Társai Kft. 1119 Budapest Hadak útja 65/b
Gyártó neve, címe:

A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 200.................................hó............nap           ..........................
/P.H/ aláírás

Forgalmazó neve, címe:

Importáló neve, címe: Krassza és Társai Kft. 1119 Budapest Hadak útja 65/b

A készülék garanciális javítását a kereskedő végezteti!
Meghibásodás esetén kérjük személyesen kereskedőhöz a hibás készüléket,
a garanciális papírokkal és a számlával együtt!

visszajuttatni a

JÓTÁLLÁSI JEGY

Jótállási szelvények Levágandó jótállási szelvények

Igény bejelentés időpontja: .............................................
Javításra átvétel időpontja: ..............................................
Hiba oka: .........................................................................
Javítás módja: ..................................................................
Visszaadás időpontja: ......................................................
A jótállás új határideje: ...................................................
Szerviz neve: ..........................Munkalapszám.................
..............................200.......................hó........nap

/P.H./ Aláírás

Jótállási szelvény

Típus: ............................................................

Gyártásiszám: ...............................................

Eladás kelte: ..................................................
.........................200......................hó.........nap

Eladó szerv: .................................................
/P.H/ aláírás

Igény bejelentés időpontja: .............................................
Javításra átvétel időpontja: ..............................................
Hiba oka: .........................................................................
Javítás módja: ..................................................................
Visszaadás időpontja: ......................................................
A jótállás új határideje: ...................................................
Szerviz neve: ..........................Munkalapszám.................
..............................200.......................hó........nap

/P.H./ Aláírás

Igény bejelentés időpontja: .............................................
Javításra átvétel időpontja: ..............................................
Hiba oka: .........................................................................
Javítás módja: ..................................................................
Visszaadás időpontja: ......................................................
A jótállás új határideje: ...................................................
Szerviz neve: ..........................Munkalapszám.................
..............................200.......................hó........nap

/P.H./ Aláírás

Típus: ............................................................

Gyártásiszám: .............................................

Eladás kelte: ..................................................
.........................200......................hó.........nap

Eladó szerv: .................................................
/P.H/ aláírás

Típus: ............................................................

Gyártásiszám: ...............................................

Eladás kelte: ..................................................
.........................200......................hó.........nap

Eladó szerv: .................................................
/P.H/ aláírás

Jótállási szelvény

Jótállási szelvény
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