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                             JÓTÁLLÁSI JEGY

Vállalkozás neve és címe: 
…………………………………………………………………………..
……………………………………………

Termék megnevezése: 
……………………………………………………………………………………
…………………………………………….

Termék típusa: …………………………………….

Termék gyártási száma ( amennyiben van) : …………………………

Gyártó neve és címe ( amennyiben nem azonos a vállalkozással): 
……………………………………………………………………………………
………………………………………………..

Vásárlás időpontja: ……………………………………………..

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás,
illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés időpontja: 
……………………………………………………………….
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             KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI

A jótállási igény bejelentésének 
időpontja: ............................................................................. 

Kijavításra érkezés 
időpontja: ..................................................................................................... 

Hiba 
oka: .........................................................................................................................
....................................................... 

Kijavítás módja: ………………………………………………………….

A termék fogyasztó részére való visszaadásának 
időpontja: ..............................................................................................
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     KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI

Kicserélés történt, melynek időpontja és ténye a következő: 
………………………………………………………………………………….
…………………………………….

                   TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL
    
 A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti  szerződés 
keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre 
(a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási 
kötelezettség terjed ki.

1) A fogyasztó jogai:

* Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási 
feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás 
közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

* A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet 
rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e 
rendelet rendelkezései lépnek.
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2) A jótállás időtartama: 

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén 
egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár 
esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

*A jótállási határidő a fogyasztási cikkfogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe 
helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

* Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti 
üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

* A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra 
átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba 
miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

* Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első 
alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a 
fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás 
köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni.

* Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által 
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános 
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett 
vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

* Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) 
bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a 
fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással 
kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. 
* Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által 
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános 
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett 
vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
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* Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől 
számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a 
vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét 
követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a 
vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének 
megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján 
kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő 
eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

3) A termék javítása 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési 
eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani.

* Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- 
és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített 
kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

* Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja 
értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve,
hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

(1) A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében 
eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: 
fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.
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