ROMITEX

JÓTÁLLÁSI JEGY

…………………………..…………..
A vevőt a vásárlástól számított 1 évig a hatályos jogszabály szerinti jótállás illeti meg

A garancia a Romitex Kft telephelyén érvényesíthető!
Fontos! Figyelmesen olvassa át!
Gratulálunk döntéséhez, hogy Romitex varrógépet vásárolt. Ezt a márkás terméket igen nagy pontossággal és a
legkorszerűbb gyártástechnológiával gyártották. Ahhoz, hogy készüléke hosszú ideig működhessen és a Romitex
névhez méltó szervizszolgáltatást kapjon, a garanciális idő alatt és azon túl is.
Így elkerülhető a szakszerűtlen beavatkozás és nyomon követhető a karbantartások, beállítások és az esetleges
javítások menete. A szerviz a munkájára garanciát és szavatosságot vállal. Ezért kérjük fordítson figyelmet arra,
hogy az elvégzett munka rövid leírását a szerviz a garancia jegyre vezesse rá, és ezt aláírásával igazolja!
Sok sikert kívánunk a készülék használatához!
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A jótállás időtartama 1 év.
A jótállásra-szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 151/2003 (IX.22) Korm.
Rendeletek Ptk.685 &e/pont: Ptk. 248 &, Ptk. 305 &, 311/A-ig: 49/2003 (VII.30) GMK
rendelet.
Ha a vásárló a termék kijavítását kéri, a javítási határidő 15 nap.
Ha a javítás idejére a vásárló kölcsönkészüléket kap a javítási határidő 30 napra
hosszabbodik meg.
A jótállási határidő a vevő részére történő átadás napjával kezdődik.
A jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az
idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használta.
Az említett határidőbe nem számít bele azaz időtartam, mely alatt a kereskedő
(jótállásra kötelezett) üzlete bármely okból nem tartott nyitva.
Ha a hiba jellege tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett jogszabályban erre
feljogosított minőségvizsgáló szerv szakvéleményét köteles beszerezni.
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A minőségvizsgáló szerv által végzett vizsgálat és a szakvélemény díjmentes. Ha a
jótállásra kötelezett a vizsgálatot nyilvánvalóan szükségtelenül kérte, a minőségvizsgáló
szerv a vizsgáltató terhére vizsgálati díjat számíthat fel.
Ha a kötelezett a fent előírt vizsgálati kötelezettségének nem tesz eleget, a jogosult maga
is fordulhat a minőségvizsgáló szervekhez.
A szakvélemény beszerzésére irányuló megbízásban fel kell tüntetni mind a jótállásra
kötelezett, mind a vásárló álláspontját és nyilatkozatait (a hiba jellege, a hiba
keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó eltérő vélemény) és mindkét fél aláírását. A
vásárló nyilatkozatát a megbízáshoz csatolt és az általa észlelt hibákat felsoroló
feljegyzés is pótolhatja. A terméket a felek nyilatkozatának megtételét követő 3
munkanapon belül a jótállásra kötelezett a kijelölt minőségvizsgáló szervhez be kell
szállítani.
A gépet más nem javíthatja, csak a jótállási jegyben meghatározott szerviz, ahhoz hogy a
garancia jogfolytonos legyen, idegenkezűség vagy szakszerűtlen javítás a garancia
megszűnését vonja maga után.
A javító szolgálat a helyszínre kiszállást a vásárlóval köteles egyeztetni.
A gép ára kiszállási költséget nem tartalmaz az a garancia időn belül is a vevőt terheli.
A 15 kg-nál nem nehezebb (háztartási gépek) és közúti közlekedési eszközön kézi
csomagként szállítható terméket a vásárló szállítja be a javító szolgálathoz, szervizhez a
kereskedőhöz, akinél a terméket vásárolta.
A megjavított gépet a vevő a javításra leadott helyen veheti át.
A vásárló a jótálláson alapuló igények érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatot a
kereskedőhöz, vagy a jótállás keretébe tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző
szolgálathoz intézheti.
A vásárló jótállási igényét kizárólag a jótállási jegy és a számla együttes
felmutatásával érvényesítheti.
A jótállási igény nem érvényesíthető tehát a jótállási kötelezettség megszűnését vonja
maga után
 Nem rendeltetésszerű használat, átalakítás vagy szakszerűtlen kezelés, helytelen
tárolás, elemi kár, vagy egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén
 Karbantartási – tisztítási munkák esetén
 Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által a fogyasztási cikken végzett
bárminemű beavatkozás esetén.
 háztartási gépeknél az iparszerű termelés
 a használati utasítások be nem tartása
 ha a hiba szakszerűtlen kezelés, előírt karbantartás elmaradása, nem megfelelő
minőségű kellékanyagok használata.
 csomós cérna, nem megfelelő méretű és típusú tű használata
 elemi kár, vagy egyéb vásárlás után keletkezett külső behatás
 A készülék üzembe helyezése és a beállítás nem tartozik a jótállási javítási.
kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél megrendelésére a szerviz külön díjtétel
felszámítása ellenében vállalja.
 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 szintén nem tartozik a jótállási kötelezettség körébe.

19. A szakszerű kezelés és használat céljából a termékhez mellékelt kezelési útmutatót
gondosan olvassa át! Ezáltal elkerülhetők lesznek a kötelező karbantartás elmaradása,
vagy szakszerűtlen elvégzéséből (pl. túlolajozás) adódó problémák.
20. A 18-19. pontban leírt okokból bekövetkezett hibák kijavításának költsége a jótállási
időn belül is a vásárlót terhelik.

Nem terjed ki a jótállás vasaló vízkötelenítés, szabászgépeknél kés és köszörűkő,
varrógépeknél (pl. tű, tűlemez, fog, kés, talp, hurokfogó törés) elemi kár, helytelen
tárolás, törés, valamint nem megfelelő olaj és cérna használatából eredő hibákra.
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Csereigazolás
________________

____________________ részére __________________________________________ lakik

___________________________ ___________ típusú ______________________________________ gy. számú
gép cserejogosulttá vált oka, _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
A hibás készüléket a szerviz átvette minden tartozékával együtt és a csereigazolást kiállította.
eladás kelte:________________________________________
kelt:____________ , _____________________ hó _______ nap
aláírás: ____________________________________

ph.

