
Jótállási feltételek, érvényben: 2017.1.1 napjától 

 
1. Ezen jótállási feltételek (a továbbiakban csak “Jótállási feltételek”) egy minőségi jótállási nyilatkozat a Polgári 

törvénykönyv 89/2012 sz. törvény 2113§ rendelkezései alapján, a későbbi előírások értelmében (a továbbiakban 
csak “NOZ”). 

2. A minőségi garancia a fürdőruha centrifugára vonatkozik / OD-100 (a továbbiakban csak “Termék“). 
3. A vásárló egy olyan természetes vagy jogi személy (a továbbiakban csak “Vásárló“), aki megrendelést nyújt be az 

Eladónál. 
4. Az Eladó ezáltal a Vásárlónak kijelenti, hogy a Termékekre a Vásárló számára 13 hónapos minőségi garanciát nyújt 

(a továbbiakban csak “Általános jótállás”), amely garanciával elkötelezi magát, hogy a Vásárló által megvásárolt 
termék használata, ezen időszak alatt, az általános céljaira megfelelő lesz és megőrzi az általános tulajdonságait 
is. Az általános jótálás a Termék, Eladó székhelyéről történő elszállítási napján kezd telni. 

5. Az Általános jótállás nem vonatkozik a gumi mandzsetta és a belső dob általános elhasználódására.  
6. Ezen Jótállási feltételek szintén alkalmazásra kerülnek a Termék megvásárolt pótalkatrészei számára úgy, hogy a 

megvásárolt pótalkatrészekre vonatkozik az Általános jótállás rövidített hossza, mégpedig 6 hónapos (nem 13 
hónapos) időtartamban, amely szintén a Termék, Eladó székhelyéről történő elszállítási napján kezd telni.  

7. Az Általános jótállás, ezen Jótállási feltételek alapján, kizárólag a következő feltételek egyidejű teljesítése esetén 
biztosított. Akár egyetlen feltétel megsértésének a következménye, ezen Jótállási feltételek alapján, a Vásárló 
garanciális jogainak az elvesztése lehet. 
7.1. A Termék telepítése, a kezelési és telepítési útmutató alapján történik. A pótalkatrészek telepítésére, az 

Eladó útmutatója és utasításai alapján kerül sor.    
7.2. A hibás alkatrészek pótlására a Termék javítása esetén, kizárólag az Eladó eredeti alkatrészei és 

pótalkatrészei kerülnek felhasználásra.  
8. A jótállás nem vonatkozik a mechanikai károsodások következtében kialakult meghibásodásokra, a Termék nem 

megfelelő elhelyezésre és telepítésére, a kezelés nem megfelelő módjaira, a Termék kezelési útmutatójában 
feltüntetett utasítások betartásának a hiányára, a termék nem megfelelő tisztítására és karbantartására, a gyártó 
által előre nem feltételezett rendkívüli üzemi feltételekre, valamint más célú felhasználásra, mint amilyenre a 
termék meghatározásra került. A jótállás nem vonatkozik a Termék víz vagy nem megfelelő telepítés általi 
károsítására, nem megfelelő tisztításra és karbantartásra vagy vandalizmusra. A jótállás nem vonatkozik a 
Termék általános elhasználódására. A tisztítással és karbantartással kapcsolatos beavatkozások, a Kezelési 
útmutató alapján, nem eredményezik az Általános jótállás érvénytelenítését. 

9. A hibás terméket szükséges az Eladó székhelyére küldeni, mégpedig eredeti csomagolásban, beleértve a 
biztosító alkatrészeket, főleg a pléhet, amely rögzíti a centrifuga motorját. Ebben az esetben a postaköltséget a 
Vásárló állja. A Termék szállítás soráni károsodása esetén, mégpedig a Termék nem megfelelő biztosításának az 
okából, az Eladó jogosult a Vásárlónak minden pótalkatrészt, ill. munkaidőt felszámolni. Az eredeti csomagolás és 
a biztosító alkatrészek elérhetőek az Eladónál és Vásárló költségeire megrendelhetőek. 

10. A garanciális reklamációs eljárás, a reklamált Termék kézbesítési napján kezd telni.  
11. Abban az esetben, ha a Vásárló követelései az Eladó által jogosultként kerülnek megítélésre, ezek halogatás nélkül 

a Vásárló javára rendezésre kerülnek és a jogosult Termék és/vagy pótalkatrész szállítási költségeit az Eladó viseli.    
12. Az Általános jótállás korlátozása  

12.1. Az Eladó nem vállal felelősséget a Termék javításáért az Általános jótállás keretein belül, ha a termékbe 
túl nagy mennyiségű víz lett beleöntve, ha a termék vandalizmus, ill. hanyagság miatt károsodott vagy ha 
termék a Telepítési és kezelési útmutatót sértve került telepítésre. 

12.2. Az Eladó nem vállal felelősséget a Termék javításáért az Általános jótállás keretein belül, ha a Termék a 
nem megfelelő karbantartás és tisztítás következtében károsodott, amelynek a következménye a Termék 
hulladékelvezető tömlőjének az eldugulása lett. Az eldugult tömlőt, szükséges halogatás nélkül kitisztítani, 
a Termék tisztítási útmutatója alapján.  

12.3. Az Eladó fenntartja a jogot a Termék tisztításával kapcsolatos utólagos költségek, Vásárló számára történő 
kiszámlázására, ha a Vásárló a Terméket, rendszeresen nem az útmutató alapján tisztította. 

12.4. Az Eladó nem vállal felelősséget a Termék javításáért az Általános jótállás keretein belül, ha a Vásárló 
módosította a terméket, vagy nem eredeti alkatrészeket használt, az Eladó jóváhagyása nélkül.   

12.5. Az Eladó fenntartja a jogot, a Vásárló számára egy adminisztratív illeték számlázására, ha Termék javításra 
történő elküldése után megállapításra került, hogy a Termék teljes mértékben működőképes.   


