
SZAVATOSSÁGI ÉS JÓTÁLLÁSI IGÉNYEK

 Hiányzik egy alkatrész? 
 Szállítási hibás árut kapott? 
 Más minőségi kifogása van?

- vegye fel a kapcsolatot cégünkkel és vigye magával a vásárlást igazoló nyugtát. Csatoljon egy
képet  a  kérdéses  hibáról.  Kérjük,  a  rendelésszámát  adja  meg,  hogy  kollégáink  a  lehető
leggyorsabban intézkedhessenek. 

Fontos,  hogy  a  hiba  felismerését  követően  a  vásárlónak  azt  mihamarabb  jeleznie  kell  a
vállalkozás felé.

1. KELLÉKSZAVATOSSÁG

Vásárló  a  Szolgáltató  hibás  teljesítése  esetén  a  Szolgáltatással  szemben  kellékszavatossági
igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. Fogyasztói szerződés esetén a
Vásárló  az  átvétel  időpontjától  számított  6  hónap  elévülési  határidő  alatt  érvényesítheti
szavatossági  igényeit  azokért  a termékhibákért,  amelyek a termék átadása időpontjában már
léteztek. Hat hónap elévülési  határidőn túl kellékszavatossági  jogait  a Vásárló már nem tudja
érvényesíteni.

A Vásárló – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet  kijavítást  vagy  kicserélést,  kivéve,  ha  az  ezek  közül  a  Vásárló  által  választott  igény
teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan
többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy a
hibát a vállalkozás költségére a Vásárló is kijavíthatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is
elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Választott  kellékszavatossági  jogáról  egy  másikra  is  áttérhet,  az  áttérés  költségét  azonban
Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Vásárló  köteles  a hibát  annak felfedezése után  haladéktalanul,  de  nem később,  mint  a hiba
felfedezésétől  számított  egy hónapon belül  közölni.  Ugyanakkor felhívom a figyelmét,  hogy a
szerződés teljesítésétől számított  hat hónapos elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait
már nem érvényesítheti. 

Vásárló kellékszavatossági igényeit a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti.

Fogyasztók  esetében  a  teljesítéstől  számított  hat  hónapon  belül  a  kellékszavatossági  igénye
érvényesítésének  a  hiba  közlésén  túl  nincs  egyéb  feltétele,  ha  Fogyasztó  igazolja,  hogy  a
terméket a Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban mára
Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában
is megvolt.

2. TERMÉKSZAVATOSSÁG



A termék hibája esetén a Vásárló – választása szerint – e fejezet 1. pontban meghatározott jogot
vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági  igényként  Vásárló  kizárólag  a hibás  termék  kijavítását  vagy kicserélését
kérheti.

A  termék  akkor  hibás,  ha  az  nem  felel  meg  a  forgalomba  hozatalakor  hatályos  minőségi
követelményeknek  vagy  pedig,  ha  nem  rendelkezik  a  gyártó  által  adott  leírásban  szereplő
tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényt a Vásárló a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított hat
hónapon belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági  igényét  kizárólag  a  termék  gyártójával  vagy  forgalmazójával  szemben
gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell
bizonyítania.

A  gyártó  (forgalmazó)  kizárólag  akkor  mentesül  termékszavatossági  kötelezettsége  alól,  ha
bizonyítani tudja, hogy:

 a terméket nem üzleti tevékenysége körében vagy önálló foglalkozás körében gyártotta,
illetve hozta forgalomba, vagy

 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem
volt felismerhető vagy

 a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk  a  figyelmét,  hogy  ugyanazon  hiba  miatt  kellékszavatossági  és  termékszavatossági
igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének
eredményes  érvényesítése  esetén  azonban  a  kicserélt  termékre,  illetve  kijavított  részre
vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. JÓTÁLLÁS

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003.  (IX.22.)  Korm.  rendelet  alapján  a  Szolgáltató  a  fogyasztóval  kötött  szerződések
esetében jótállásra köteles.

A jótállás időtartama 6 hónap. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

Amennyiben a 6 hónapos kötelező jótállás időtartama alatt a vásárolt termék meghibásodik, a
Fogyasztó  ugyanazokat  az  igényeket  érvényesítheti  a  Szolgáltatóval  szemben,  amelyeket  a



szavatosság esetében. Így lehetősége van - az előző pontban meghatározott sorrend szerint -
kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a
hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt  kellékszavatossági és jótállási igényt,  illetve
termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet,
egyébként  viszont  a  jótállásból  fakadó  jogok  az  1.  és  a  2.  pontban  meghatározott
jogosultságoktól függetlenül megilletik.

PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

PANASZKEZELÉS

Vásárló a termékkel, a webáruházban történő vásárlással vagy a Szolgáltató tevékenységével
kapcsolatos  észrevételeit,  kifogásait  a  Szolgáltató  elérhetőségein  jelentheti  be.  A  Szolgáltató
elérhetőségei az alábbiak:

Postacíme: 4090 Polgár, Papp-tanya 0726/13

Telefonszáma: +36 (20) 574 4050

E-mail címe: info@demonich.hu

Telefonos elérhetőség:

 Hétfő-péntek: 09:00 – 16:00

Fogyasztónak minősülő Vásárló  a termékkel  vagy a Szolgáltató tevékenységével  kapcsolatos
panaszát szintén a fenti elérhetőségek valamelyikén jogosult bejelenteni.

A Fogyasztó panaszát szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval.

Szolgáltató  a  szóbeli  panaszt  azonnal  megvizsgálja,  és  szükség  szerint  orvosolja.  Ha  a
Fogyasztó  a  panasz  kezelésével  nem  ért  egyet,  vagy  a  panasz  azonnali  kivizsgálása  nem
lehetséges,  a  Szolgáltató  a  panaszról  és  az  azzal  kapcsolatos  álláspontjáról  haladéktalanul
jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát

 személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Fogyasztónak átadja,
 telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli

panasz  esetén  a  Fogyasztónak  legkésőbb  az  írásbeli  panaszról  szóló  részben
meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi.

mailto:info@demonich.hu


Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben
megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató
megindokolja.

Szállítási hibák:

Amennyiben a Vásárló nem az általa megrendelt terméket kapta vagy a termék a szállítás során
megsérült, kérjük igénye rendezése érdekében szíveskedjen kapcsolatba lépni a Szolgáltatóval a
megjelölt elérhetőségeken.

A  termék  megsérülésével  vagy  a  tévesen  kiszállított  termékkel  összefüggésben  felmerült
költségeket a Szolgáltató viseli.
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