
 

JÓTÁLLÁSI JEGY 
 
Importőr, forgalmazó, szerviz neve és címe:  
MALOMPARK KFT, 8000 Székesfehérvár, Bem u. 40. 
Ügyfélszolgálat: +36 70 777 9220 
Szerviz:  +36 30 737 3899 
Email: szerviz@vegital.hu 
Honlap: vegital.hu 
 
 
 

Termék megnevezése: ELEKTROMOS, MULTIFUNKCIÓS NÖVÉNYI ITALKÉSZÍTŐ KÉSZÜLÉK  
 
Termék típusa………………….. gyári száma:……………………… Űrtartalom: …….liter  
 
A termék átadásának, vagy üzembe helyezésének időpontja: ……………………………  
 
Vásárlást igazoló bizonylat sorszáma:……………. Gyártási hely és származási ország: KÍNA 
 
A kötelező jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk, fogyasztó 
részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával 
kezdődik. 
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak 
megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) 

- rendeltetésellenes használat (pl. törés), a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, 
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, 
- elemi kár, természeti csapás okozta. 

 
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni fogyasztói 
szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. 
 
A fogyasztó jótállási igényét a forgalmazó telephelyén, üzletében érvényesítheti.  
 
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó 
- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, 

vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. 
 
-  ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e 

kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a 
fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak 
nincs helye. 

 
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem 
hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű 
használatot akadályozza. 
A forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát 
a fogyasztó részére átadni.  
 
A fogyasztó jogvita esetén békéltető testületi eljárást kezdeményezhet. 
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. 
  

JAVÍTÁS ESETÉN A SZERVIZ TÖLTI KI! 
 

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

Javításra átvétel időpontja: ....................................................................................................................................................  

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

Javítás módja: .........................................................................................................................................................................  

A termék, fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: ................................................................................................  

 

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

Javításra átvétel időpontja: ....................................................................................................................................................  

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

Javítás módja: .........................................................................................................................................................................  

A termék, fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: ................................................................................................  

 
                 
                              PH 
 
            ……………………………………. 
                forgalmazó aláírása  


