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JÓTÁLLÁSI JEGY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ÁLTALÁNOS JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK: 

 

A TEKNO POINT Klíma Kft. mint importáló, a 151/2003 (IX.22) sz. Kormány rendeletben és a 49/2003 (VII.30) sz. GKM rendeletben 

előírt 12 hónap jótállási időt vállal az általa forgalmazott termékre. A jótállási idő a vásárlás napjával kezdődik, amely a számlával és az 

eladó által érvényesített jótállási jeggyel igazolható. A vásárolt termékkel kapcsolatban –bármilyen panasza van, vagy a készülék 

meghibásodott- kérjük, szíveskedjék ahhoz a kereskedelmi egységhez, (illetve közvetlenül az importőrhöz) fordulni, ahol azt vásárolta, a 

számlával és a jótállási jeggyel. A Tekno Point cég szakemberei a jogszabályoknak megfelelően, a vásárlók érdekeit messzemenően 

figyelembe véve azonnal intézkednek a panasz orvoslásáról és a hiba kijavításáról. 

Jótállási javítást csak az érvényes jótállási jegy és a számla egyidejű bemutatása után végzünk. Az eladótól követelje meg a vásárlás napjának 

feltüntetését, illetve a jótállási jegy szakszerű kitöltését. A jótállási időn belül a hibás termék díjmentes kijavítása, vagy ha ez nem lehetséges, 

akkor kicserélése illeti meg. A jótállási kötelezettségünk nem áll fenn, ha a hiba rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen 

kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okokból következett be. 

A vásárlót a hivatkozott rendelet szerinti jótállási jogok illetik meg Ha a hiba jellege (pl.: a termék kijavíthatósága, a javítás módja, stb.) 

tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakvéleményét köteles beszerezni. A szakvélemény 

díjköteles. A szakvélemény beszerzése érdekében fel kell tüntetni mind a jótállásra kötelezett, mind a vásárló álláspontját és mindkét fél 

aláírását. A terméket 3 munkanapon belül a jótállásra kötelezettnek kell a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség laboratóriumába szállítani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEKNO POINT KLÍMA KFT.  
1211 Budapest Öntöde u. 6.  
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