Jótállási jegy
Termék neve: ………………………………………………………..……
Vásárlás (szerződéskötés) dátuma: ………………………………………
Termék fogyasztó részére történt átadásának dátuma:…………………..
Számla/blokk száma: …………………….…….…………………………
Forgalmazó/Vállalkozás: HAIR LINE Kft.
Vevőszolgálat:
cím: 1072 Budapest, Klauzál tér 15
telefon: +36-30/550-0649;
e-mail: info@hairline.hu
Aláírás és a Vállalkozás bélyegzője:……………………………………………
____________________________________________

Forgalmazó az általa forgalmazott termékek hibátlanságáért az alábbiak szerint vállal jótállást.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető, amelynek nem feltétele a fogyasztási cikk felbontott
csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.
A jótállási idő
a 10.000 – 100.000,- Ft. eladási ár közötti termékek esetében 1 év
a 100.001 – 250.000,- Ft. eladási ár közötti termékek esetében 2 év
a 250.000,- Ft. eladási ár feletti termékek esetében 3 év
E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.
A fogyasztó jótállási igényét a Vállalkozásnál érvényesítheti. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint
a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen külön feltüntetett
javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
A jótállási idő a Forgalmazótól megvásárolt Termék vételárának kifizetésével és a termékek átvételével 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.
Nem tartozik jótállás alá az a hiba, amit a Fogyasztó saját maga a termék mozgatása során vagy annak szakszerűtlen
használatával okozott. Így, ha a hibát:
- a szakszerűtlen üzembe helyezés
- a nem rendeltetésszerű használat
- a helytelen tárolás és kezelés
- elemi kár, természeti csapás okozza.
Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A termék átvételétől számított egy éven belül Ön 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. Figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban
képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.
Ha a Forgalmazó a kicserélést nem tudja teljesíteni, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, vagy ha a
Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a
vételár arányos leszállítását igényelheti, vagy a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással
kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A hibás termék kijavítása
esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alat t a
fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.
Amennyiben a jótállási időtartam alatt a termék az első alkalommal történő javítása során a Vállalkozás részéről
megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, a Fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a Vállalkozás köteles a
terméket nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás köteles a fogyasztó által
bemutatott, a termék 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 a jótállási időtartam alatt a termék 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 termék 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 a termék kijavításra a kijavítási igény Vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül
sor, – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában – a Vállalkozás köteles a terméket a harmincnapos határidő
eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a Vállalkozás
köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék 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.
A Fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Forgalmazónak
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesíti
csereigényét, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre. Ha a meghibásodás a rendeltetésszerű
használatot akadályozza, köteles a terméket kicserélni.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel –
megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a
kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 15 napon belül elvégezze. Amennyiben a javítási idő a 15 napot meghaladja,
akkor a Vállalkozás a fogyasztót legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról. A
tájékoztatás történhet elektronikus úton is, ha ehhez a fogyasztó előzetesen hozzájárult.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Vállalkozást terhelik.
Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?
A vállalkozás 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 Önt a jótállásból fakadó
jogok a kellék-, és termékszavatossági függetlenül megilletik. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem
érinti.
_____________________________________________________________
Fogyasztói jogvita esetén bíróságon kívül a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által
működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti alábbi elérhetőségen:
BUDAPESTI BÉKÉLTETŐ TESTÜLET
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Telefonszáma: +36 (1) 488 21 31, E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

