
lótáuás kerglébetanozó iiba esetén a Íogyasáó
'e15ősoÍöan. vátasztása lz€Íinl. k'dVítástWqy ki6Úáén köVeteLhd, kiVéVe' ha d VáLalztoti jótáLLá5i iqény |e|ieí|ése
|eheieüen,va9y|ratszaVállaLkozásntskamá5lkjó1állási 9ényteljeítá!áVeLösszehasonlílvaaránytaLanlöbbLelkŐLl#gel
Ercdményezne' fgyelembe VéVP a aoL9áltJlás h bátLan állapolban képV \el é11ékél, J Venődé$reqÉs súlyá| é5 djóiá|.
tá5i qény telj6Ílésérel d logya5z|ónak okozot éfu ekséÍe|mei'

.hd a Vá|LaLkozá5 a ki]av1láíVa9y a ki6eréLéí nem VálLalta e kÖieLeze|isé9ének megleLelő haláíidón beLÜL' a Íogya9.
ló érdek€itklméLve nem lUd elegel lenni, Vagy |rJ a logyasztónaká kijJVítá\|roz Va9y a kkÍrétÉ5hu |Űződő ÉÍdeke
meqVŰn|, d foqya5aó ' VáLalztá5a 'eÍint a vélelídránvos lelzálLílásál i9ényelheti' a hibá1d VáuaLkozá! köL|!é9éÍe
maqa kjavítha!a Va9y má!!aL kijaVlllalhatja' vJqy €LáLLhal a 9eÍződéíől. ]eLenléklaLen hiba íÍiatt eláLLásnak ninr!

A íoqyaszló a váasnon iogáÍól málika téÍhe| ál' Az áltéré$el okozotl ki'll!éqel ki'tel6 a váualkozásnak meqli,€hi.
kivee' ha az ánéréÍe d válld|ko.ás ddon okot. vdqy az áíéÍé5 eqÉbkénl indokol| vol|,

HJ a foqyasztó a leÍmék meqhibálodása miatt a vásáíijnd (lzembe he|yezéíől) 'ámílolt hámm mÚnkanaDon be|Ül
éryényesíl(5ere 9ény1. a Váualkozás nem hivatkozhat aíánylalanlöbblPlköllséqÍe'haneÍn köteles a leíméket k ÚeÉlni,
ÍeLléve' hoqy a me!hibálodá! a ÍendeLleléllzenj hőznátalol Jkadályüza'

A kijavílá!l Va9y kőeÉlésl. a leÍmák lULaidonsá9a ra é5 a íogya!Íó áüa1elváÍhaló Íend€Lle1ésÉre fqyelemmet'
meqÍeLelőhdtár!őnbelÜLdioqyd'1óédekeikíméLVekeueLVéqern 'AváL la lkozá5nakiÖÍekednekeudÍra,hoqyak].
'dWÁ' vdqy'i(se'é'élI'eíeljeoo I|,e|Ól.cpoI belil elvéqez z"
At'lJv||á. ú|á. J IP|nfu oP ((at ú á|tal"v \e J'.eI bplp||éÍl'

N€m 9áTrí| haLe a ]ó|állási dóbe a kijavíláli időnek ar a Íé!,e' ameLy alal! a |ogyagló a teÍmÉk€1 nem llrd]a
Ende e1é59eÍűen havnálni' A jólállási idő a leÍméknekvaqy a |emék Íé'zének ktrserélése (kijavílág) eselén a ki-
(5eÍéu l|dj.ví|otl) leÍméke ll €Ímékésne), v.laminl a kijavÍlá! kövelk€zmény€ténlielenlke!ő hiba lelinleléb€n újból

Aióláuá!itóleleretlségIPlj €sílésévelkapc5o|ato5köllségekaváua||o?áí{e|adó|)tfielik.
A Íóqzíktt beki'lésű' illelve i l0 kg.ná l súlyo Bbb ' vaqy |óm€q kt'z|ek€d é!i ejzkó zó n kézi őomaq kénl nem 9á llílh aló
|erméket d jáÍtlűlek klvélelével az Ú' €mel|elés helyén keLL ÍneqjavÍlani' H. a jJvítás az Üzem€Lt€lés helyén neÍn
végezhelő el' a le' é! |eL!zeÍe1éÍ6L Valaminlaz el. é5 vis9őáuíláÍóla VálLaLkozá!vagy. ha a ÍogyaVtó aiJVíló5zol.
qáldtnát]elez|e k iavilás iÍán|i 9ényé|. a jdvitó5zot!átal qondoskod k

Á jótáttjs nem éÍ]n|i d foqyalz1ó joq'abálybót eredő . íqy kÚlónö5en keLLék él leÍmék5aw1o$áq], lbn/e kádéíté5i .
j09ainak éÍvényeítését'
ro9yalzlójo9Vtaelelénafogyasáóamegye(ÍőVáÍo!i]kereskpdeLÍniéspaÍkamaákírgLLellműködőbékéltelőteíÜLe|
eljáÍá5át 5lezdemény€,heli

Ajólállá5ilqénya]ótáuálijpqqyeléNényesílhdő']ólállá5iFqyfoqyózlóÍtndelke,éléÍeborsálálánaketmaEdása€j €-
|én.szenődé!me9kölésélbizonyíonnakke|||ekinleni,haarellenénékme9fr.elé!éligd.olóbDonylalol ará|lalános
loÍqalmiadóÍól9óló|óÍvényaIapján|(ibotdlofl9ámlátvagyÍlyuglá|.aÍogya9lób€mulálj.'lbbenazealbenajó|ál.
|á5bó| eÍ€dő ioqor dz €uenédér meqfzetésel iqaoló bizonybnal ávénye'ílh€|ő€k'

AÍoqyJgtó ió|álláli.oénv€l ivá||iIkozásnál(€ladónál} éNénye!íthe|i'
Foqyas'ódz.lábbij.víló'oIqála|nálkÖzvellenirli5éNényes(helikiavílásiioéfuél:
Név: soÍÍogyi tLeklmnk XÍ1'
cím: 9027 Gyór' 6e5zlenveld Úl 3,
TPLeíon!zám:+]ó9ó 512 527'+3ó9ó 9 l2 512
E-ma I dm: vevo5zoLqaLdl@5ornoqvi.hu
AVáLLalkozás (eladó)a Ín nő!é9 k fo9ás be]eleniésekoI a Íogya5dó és VáLLalkozás közÖílszerződé! kerclébPn eLadotl
doLqokaVonatkozónJvJlo!lá9]éljóláLLásii9ényekintézésénekeljáíáí!,abáLyaÍólllóló19/20l4'(|V'29']NcMrendF
te| 4' 5.a szerin1 kÖ1eLe5 . a, oll meqha|áÍozott tarlalommat. ieoVzőkönwet lelvenn é5 anMk má5olaiál |ratadékldl.nü
á!i9azoLha|ómódonafogya!áóíendgLkezéséreboGátan.AVáLLalko,á!'iuP|VeajaVí|ó'o19álat(szeÍviu]atPrmékjaví
láÍavaLó á|vételekoíazN6M rendeleló. q'a'eÍinl elúm€fuénváladáÉG kölelel

JOTALUSIJEGY
AzegyestadósÍo9ya5ztásidkkekevonalkozókÖ|elezőjólállá5Íót9ólól5V200] (|x 22') Koím' ÍendeLel aLapján a Vá
lalkozásnak {eladónak) 1éV ió1á án keuVáuaLnia d fuÍm €ndetet meLLékhlében felloÍoLl Újlemékeke' A kötele?ő
iótállá5 kólelezetlF a VóLLalkozás:az, ak t a fo9ya5ztóVal kötött sze2ődéj a 9eÍződés!áÍgyát képező szohánatás nyúj
tá5ára kólelez'AVállaLkozá5 kö1eLere]lsége lehát' ho9yjóláLusköleles teÍmék éÍtéke!íté5ekoÍa foqydíó Íészérejótál.
lá!i jeqy keÍiiLjón átadálÉ

Alo9yasztóvaL9enődéíkölóvállalko,ái(éladó) neveésdm€:'''

TPímékm€9nPvezés€|'..''....'''....

Temél lipu5J: '''''' ''''

vá'áÍlá! id6pon|j. / a |€mék á|adá'ának idópontlJ|''''''''''''''''''''.'

GyáÍtó nPve és Ííme| 5o14oGYlElEnRoNIc K 9027 GyóÍ,Ge5zienyela út]'

K|csERÉLÉs É5ETÉN TÖLTENoó r L
K 6eÉLé5 tödént, ametynek időpontjJ:

x|tsERÉtÉs t'EÍÉN IöI.IENoő x||
|(kse|éléjldíénl'amelyn€l|dljponl,a' .. .' . . .. .

IÁjÉ|ozTAIó A lóTÁlúsI lo6oÍRTl
A]ólállál idő1aftama l éV Aió1áLLás |ratáÍidő a íoqva91ásl t!kk loqya'ló ré5zéÍe lÖdénő álddá5a, vaqy ha az Üzembe
heIyezéstaváLLaLkozásva9yannakmegbízoí]avéqz'azÚzembehelye,ésn.p]áVdIkezdődik'
Nem|aÍtozikiótáuás alá a h ba' ha dnnakoka a1eír]ékÍoqyaVló Íé9éreVdló á1ddá5ál kÖVeiően tépettfel, íqypÉldáÚl'
l raahibát
. sza ksz€ÍÜtlen iizembe heLyezés ikivéVe ha .z üzembe lrelyÜén a Vátta Lkoás' vJqy annak Íne9 bízottja Véqale el' ittelve
ha.5zaksre itenÜzembehe|yaésJhJ!znlLati.kezelésiú1mUlatóhibájá'aveze|helőVi!lza)

'Íendeüeté5eLLen6 hőnáLa1 a használati keleLési Úlmu talóba n Ío9láuak fgyel|r'gn kíVijL hagyá!a,
' h€LykL€n táÍolás' heM€len kezelés, Íon9áLás,
'elemi káÍ' 1ermész€|i (saoá!

l AvÍÍÁsEsEIÉNIÖtIENoő|(|l
Ajó1á lLá5 i i9ény
bejelenté'ének időponlja:

Ajó iá t lás i iqény
bejeteniérén€k időpontjá:

xijavítáÍa átvél€l
idópontja:

KÜaví1áí. átvél€l
időpontja:

AkÜavítá' módja:

Áfoqyásztónáktörténő AÍo9y.sztónaktörténő


