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JÓTÁLLÁSI JEGY 

Készülék típusa:  .................................................................................................  

Gyártási szám:  ....................................................................................................  

Vásárlás dátuma:  ................................................................................................  

Üzembe helyezés dátuma:   .................................................................................  

Jótállás időtartama:  .......................................  

Tisztelt Vásárlónk! 

Az Ön által vásárolt készülék új, használatban nem volt. Az Ön által vásárolt termékre a beüzemelés napjától 

számított 12 hónapig terjedő jótállást vállal cégünk a 151/2003. (IX.22.) sz. Kormányrendelet alapján. Ez 

szerződés és gyártó szerint eltérő lehet. 

Amennyiben a készülék szakszerű beüzemelést igényel, abban az esetben a jótállás feltétele, hogy a beüzemelést 

megfelelő képesítéssel rendelkező szakember végezze, amelyet igazolni tudjon. Ennek hiányában a készülék 

garanciáját veszti! Beüzemelési igényével megbízhatja cégünk szakképzett szervizeseit! 

Szakszerűtlen beüzemelésből, használatból, tárolásból, kezelésből, a vásárló által történt szállítás közben 

előforduló sérülésből, elemi kárból, valamint idegen beavatkozásból és töréskárból származó hibák nem 

tartoznak a garancia körébe. Amennyiben a berendezést nem a saját, vagy az eladóval szerződésben lévő 

szakszervizzel üzemeltetik be és ezt igazolni nem tudják a garanciát nem tudjuk érvényesíteni. A garancia időn 

belüli, a szervizben történő garanciális javítás esetén a vevőt semmilyen költség nem terheli. A készülék 

garanciális meghibásodása esetén a vevő feladata a szakszervizbe szállítás, ennek hiányában a kiszállás költsége 

a vevőt terheli (külön szerződés szerint eltérő lehet). Egyszeri Budapesti kiszállási költségek a honlapunkon 

elérhetőek, kerületre osztva!  Vidéki kiszállási költség 135 Ft./km+ Áfa. Rezsióradíj: 8.900 Ft.+Áfa. 

Figyelem: Vízhálózatra csatlakoztatott berendezések esetében vízkőtelenítés elmulasztásával és a készülék nem 

előírás szerinti használatával elveszti a garanciát! A berendezésekben lévő fűtőszálak, égők, gázégők, minden 

elkopó-mozgó alkatrész, gyros betétek és üvegek nem tartoznak a garancia hatálya alá! A félévenkénti 

karbantartás elmulasztása a garancia elvesztését vonja maga után! A készülékek időszakos tisztításának 

elmulasztása a garancia elvesztését vonja maga után, Pl. a hűtők szellőzői, kondenzátorai. Az elkoszolódás miatt 

bekövetkezett meghibásodás nem garanciális! 

Hiba esetén a vásárló haladéktalanul köteles kifogását írásban közölni az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

iroda@legallygasztro.hu; szerviz@legallygasztro.hu; +36/70-604-1473 vagy 74 

A szervizelési folyamat elindításához szükséges az észlelt jelenség pontos leírása, valamint a készüléken lévő 

adattábláról készült kép elküldése. Ha a javítás során bebizonyosodik, hogy a hiba a készülékben nem 

rendeltetésszerű használatból ered, úgy a javítás és kiszállás költsége a vásárlót terheli. 
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A vásárló a GARANCIA igényét a pontosan kitöltött (gyártási szám, eladó szerv, dátum) garancia jeggyel 

érvényesítheti a vásárláskor kapott fizetési bizonylat egyidejű bemutatásával. A garancia jegy csak a számlával 

együtt érvényes!   

 

 

         

 

Bejelentés időpontja: 

Hibamegszüntetés időpontja: 

Bejelentett hiba: 

A jótállás új határideje:                                          4 

Szerviz:                                   Dátum: 

Típus: 

 

Gyártási szám:                                4 

Eladás kelte: 

Eladó szerv: 

 

 

 

Bejelentés időpontja: 

Hibamegszüntetés időpontja: 

Bejelentett hiba: 

A jótállás új határideje:                                          3 

Szerviz:                                   Dátum: 

Típus: 

 

Gyártási szám:                                3 

Eladás kelte: 

Eladó szerv: 

 

Bejelentés időpontja: 

Hibamegszüntetés időpontja: 

Bejelentett hiba: 

A jótállás új határideje:                                          2 

Szerviz:                                   Dátum: 

Típus: 

 

Gyártási szám:                                2 

Eladás kelte: 

Eladó szerv: 

 

Bejelentés időpontja: 

Hibamegszüntetés időpontja: 

Bejelentett hiba:  

A jótállás új határideje:                                          1 

Szerviz:                                   Dátum: 

Típus: 

 

Gyártási szám:                                1 

Eladás kelte: 

Eladó szerv: 

 


