GARANCIALEVÉL
Vállalkozás neve: Nowton Bt. (1132 Budapest, Visegrádi u. 40.)
A termék javításának címe: Nowton Bt. (1132 Budapest, Visegrádi u. 40.)
Termék megnevezése: Vadalarm Pro Ultrahangos Vadriasztó Készülék
Termék típusa: VAD010
Termék gyártási száma (amennyiben van):
Figyelem! A garancia érvényesítése e-mailen keresztül történik, a probléma pontos megjelölésével a
következő címen: info@vadalarm.hu. A követendő lépések a Vadalarm.hu weboldalon a
„Garanciaérvényesítés” fül alatt találhatók.

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
A jótállási igény
bejelentésének időpontja:
Javításra átvétel időpontja:
Hiba oka:

Kijavítás módja:

A termék fogyasztó részére
való visszaadásának
időpontja:

CSERE ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A csere időpontja: ...................................................................................

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL
A jótállás időtartama kettő év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával
kezdődik.
Nem tartozik jótállás alá az olyan hiba mely a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így
például, ha a hibát
A jótállási jog nem érvényesíthető hogyha a hiba a termék fogyasztó részére való átadása után keletkezik és a
hiba a következő okok valamelyikére vezethető vissza:
- szakszerűtlen üzembe helyezés vagy rendeltetésellenes használat
- a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
- elemi kár, természeti csapás.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére
figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak
törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során
a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja
rendeltetésszerűen használni.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának
elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló
bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó
bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal
érvényesíthetőek.
A fogyasztó jótállási igényét a Nowton Bt.-nél érvényesítheti.
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