GARANCIÁLIS JEGYZŐKÖNYV
a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003 (VII.30) GKM rendelet alapján

Vásárló neve, címe, elérhetősége:
Vásárlás dátuma:

Eladási számla vagy webes rendelés száma:

Alkatrész megnevezése:

Alkatrész cikkszáma:

Jármű gyártója és típusa:

Alvázszám:

Motor (pl. 1.6):

Motorszám:

Hengerűrt:

Telj (kW):

Alkatrész vételára:

□ benzin
□ Manuális váltó

□ Diesel
□ Automata váltó

A hibajelenség leírása:

A hiba jelentkezik:

□ üzemmeleg állapotban □ hideg állapotban □ nedvességnél □ egyéb:
Csatolt dokumentumok:

□ Szerelői szakvélemény, pontos hibamegállapítással
□ Mérési jegyzőkönyv az akkumulátorról és a járműről (csak akkumulátor esetében)
□ Kitöltött, érvényes garanciajegy (különálló készülékek, tartozékok, akkumulátorok esetén)
□ Alkatrész esetén szakműhely beszerelési számla vagy munkalap másolata
A vásárló érvényesíteni kívánt igénye*:

□ Alkatrész cseréjét kérem

□ Alkatrész jóváírását kérem

A kifogás rendezésének módja:
Ha a kifogás rendezésének módja eltér a fogyasztó igényétől, akkor ennek indoklása:

A reklamáció bejelentésének időpontja:

Minden mező pontos kitöltése kötelező. Hiányosan kitöltött, pontatlan garanciális jegyzőkönyv esetén az igényt nem
tudjuk elfogadni.

Vásárló

Kereskedő

*Ptk. 306.§ (1) bekezdése: Hibás teljesítés esetén a jogosult
‐ elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a
másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban
képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget,
‐ ha sem a kijavításra, sem a kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira
és a jogosult által elvárható rendeltetésére megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni – választása
szerint megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet 4. § (1) bekezdésében előírt TÁJÉKOZTATÁS: a kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §‐ ának (2) bekezdése értelmében ‐ a termék
tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel ‐ megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell
elvégezni.

