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ALTRAD alucon Kft.
6800 Hódmezővásárhely, Szántó Kovács János u. 162.

Az ALTRAD alucon Kft a vásárlás időpontjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállal az általa forgalmazott fent megadott
típusú és gyártási számú készülékre, amelyet fogyasztói szerződéssel értékesítettek és a kezelési utasításban leírtak szerint rendeltetésszerűen háztartási, hobby célra használnak. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
A gyártó neve és címe:
Forgalmazó:
Agrimotor Kft.
ALTRAD alucon Kft.
1121 Budapest, Konkoly Thege Miklós út 29-33.
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CSEREIGAZOLÁS
Vevő neve:

Kérjük a hibás készüléket a vásárlás helyére visszaszállítani.

Vásárlás ideje:

Figyelem: Cserekészülék csak ezen csereigazolás és a

Vásárlás helye:
Készülék típusa:
Gyártási szám:
Csere oka:

hibás készülék ellenében adható ki
Dátum:
/P.H./ aláírás

Aktuális szervizlista elérhetősége: www.agrimotor.hu/szervizlista.pdf (betonkeverő javítás oszlop)

FIGYELEM! A nem megfelelő kezelés elkerülésére kezelési és használati
útmutatót mellékelünk a termékhez. Kérjük, hogy az abban foglaltakat
tartsa be, mert a használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt
bekövetkezett hibára jótállást nem vállalunk, ennek javítási költsége a
jótállási időn belül is Önt terheli.
Az eladótól követelje meg a jótállási jegy megfelelő kitöltését. Egyúttal
ellenőrizze, hogy a termék gyári száma megegyezik-e a jótállási jegyen
jól olvashatóan feltüntetett számmal. A szabálytalanul kiállított jótállási
jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót terhelik. A jótállási
jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok
bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

MEGSZŰNIK A JÓTÁLLÁS:
- ha a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, ütközés, baleset,
túlterhelés, szilárd anyag felverődés okozta,
- ha nem tartja be a kezelési útmutató előírásait,
- ha a terméket szakszerűtlenül, vagy illetéktelenek javították,
- ha a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, elemi kár okozta,
- ha a termék gyártási száma nem egyezik meg a jótállási jegyen lévő
számmal,
- ha a terméket kölcsönzik,
- ha a meghibásodást az előírt karbantartás elmulasztása okozta.

NEM vállalunk jótállást a természetes elhasználódás miatti
kopásokra, valamint a termék azon káraira, amelyeket külső
mechanikai és vegyi hatások okoztak (kőfelverődés, savas eső,
egyéb légköri szennyeződés, állati és növényi anyagok stb.).
FONTOS TUDNIVALÓK:
- A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel
érvényesítheti, ezért azt őrizze meg. A későbbi esetleges problémák megelőzésére ajánlott a számlát is megőrizni.
Követelje meg a forgalmazótól a vásárlás napjának pontos feltüntetését a jótállási jegyen.
- Jótállási javítást csak érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a kijelölt szervizek.
- A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, vagy átírás,
valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét
vonja maga után.
- A jótállási jegy szabálytalan kiállítása, vagy a fogyasztó
részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási
kötelezettségvállalás érvényességét.
A V Á S Á R L Ó ( F O G YA S Z T Ó ) J O G A I :
A
151/2003,
(IX.22.)
kormányrendelet
értelmében a “fogyasztói felhasználás” (1997. évi
C LV. t ö r v é n y a f o g y a s z t ó v é d e l e m r ő l ) a z e r e d e t i
kiskereskedelmi fogyasztó személyes, lakóhelyi,
háztartási felhasználását jelenti, amelyet (a PTK
685. §) fogyasztói szerződés keretében (számla,
nyugta, blokk) értékesítettek.
- A “kereskedelmi felhasználás” minden egyéb
felhasználást jelent, beleértve a kereskedelmi,
jövedelemteremtő felhasználást, kivéve a bérleti
célú (kölcsönzés felhasználást, amelyre nincs garancia.)
- Ez a vállalt garancia nem korlátozza a vevők
szavatossági jogait!
A fogyasztót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 306-310 §-aiban, valamint a 49/2003. (IIV.30.) GKM
rendeletben meghatározott jogok illetik meg:
1. Hibás termék esetén a vásárló:
- elsősorban – választása szerint – kijavítást, vagy kicserélést
követelhet, kivéve, ha választott jótállási igény teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik jótállási igény
teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget
eredményezne, ﬁgyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a
jótállási jog teljesítésével a fogyasztónak okozott kényelmetlenséget;

- amennyiben sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga,
vagy ha kötelezett a javítást, illetve a kicserélést nem
vállalta, vagy e kötelezettségének a (2.) bekezdésben írt
feltételekkel nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő
árleszállítást igényelhet, vagy elállhat a szerződéstől.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Ha a fogyasztó
a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított
három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó
nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a
fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerű használatot akadályozza.
2. A kijavítást, vagy kicserélést – az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésre ﬁgyelemmel – megfelelő
határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség
nélkül kell elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a
kijavítást, vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
3. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által, a
jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is
érvényesítheti.
- A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a
javítószolgálat a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
- a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel
időpontját,
- a hiba okát és a javítás módját,
- a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának
időpontját,
- a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új
határidejét.
A jótállás megszűnését vonja maga után:
A termékhez használati (kezelési) utasítást mellékelünk, és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be, mert a
használati utasítástól eltérő használat, kezelés, illetve a karbantartás elmulasztása miatt bekövetkezett hiba esetén a termékre
jótállást nem vállalunk.
A jótállási kötelezettség nem áll fenn, ha a forgalmazó, vagy
a kijelölt szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetés ellenes
használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb, vásárlás után keletkezett okból következett
be, vagy ha a berendezésen a kijelölt javítón kívül más (akár szakszerviz is) javítást végzett.
VÁSÁRLÓK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE:
A vásárló a jótálláson alapuló igények érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatait a kereskedőhöz, vagy a javítószolgálathoz
intézheti. 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 3 munkanapon
belül köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba ténye, jellege,
illetve a hiba keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó 2004. június 30-ig
a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségtől, azt követően a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A
Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakvéleménye és vizsgálata
térítésköteles.

TISZTELT VÁSÁRLÓ! A termék olyan irányú felhasználása,
beépítése esetén, melynek során új termékbe beépítve, vagy átalakítva kerül továbbértékesítésre, a JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT
ezen új, vagy átalakított nem mellékelhető!

