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1. JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A termék megnevezése:
ungarische Produktbezeichnung (siehe: 
Verpackung)

Gyártási szám:
IAN XXXXX

A termék típusa:
MD XXXXX

A termék azonosításra alkalmas részeinek 
meghatározása:

A gyártó cégneve, címe és email címe:
MLAP GmbH
Am Zehnthof 51
DE-45307 Essen
NÉMETORSZÁG

A szerviz neve, címe és telefonszáma:
MLAP Service Center
R.A. Trade Kft.
HU-2040 Budaörs
Törökbálinti utca 23.
MAGYARORSZÁG
 +36 1 6777697

Az importáló és forgalmazó cégneve és címe:
Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt., H-1037 Budapest, Rádl árok 6.

1. A jótállási idő a Magyar Köztársaság területén, Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. 
üzletében történt vásárlás napjától számított 3 év.

2. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A jótállási jegy szabálytalan kiál-
lítása, vagy átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettség-vállalás ér-
vényességét. Kérjük, hogy a vásárlás tényének és időpontjának bizonyítására őrizze 
meg a pénztári fizetésnél kapott jótállási jegyet (nyugtát).

3. A vásárlástól számított három napon belül érvényesített csereigény esetén a forgal-
mazó köteles a terméket kicserélni, feltéve ha a hiba a rendeltetésszerű használatot 
akadályozza.
A jótállási jogokat a termék tulajdonosaként a fogyasztó érvényesítheti az áruházak-
ban, valamint a jótállási tájékoztatóban feltüntetett szervizekben.
A fogyasztó jótállási kifogásáról a forgalmazó (szerviz) jegyzőkönyvet köteles fel- 
venni, amelyben rögzíteni kell a fogyasztó nevét, címét, a fogyasztási cikk (termék) 
megnevezését, vételárát, a vásárlás időpontját, a hiba bejelentésének időpontját, a 
hiba leírását, a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt, a kifogás rendezésének 
módját.
Amennyiben a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indo-
kolását a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak 
át kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelen-
tésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köte-
les értesíteni a fogyasztót.
A jótállás ideje alatt a fogyasztó kérheti a termék kijavítását, kicserélését, vagy ha a 
termék nem javítható vagy cserélhető, árleszállítást kérhet, vagy elállhat a szerződés-
től és visszakérheti a vételárat. Ha a forgalmazó, vagy szerviz a termék kijavítását 
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megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgal-
mazó költségére kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja. A kijavítás során a termék- 
be csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

4. A fogyasztó a hiba felfedezésé után a lehető legrövidebb időn belül köteles a hibát 
bejelenteni és a terméket a jótállási jogok érvényesítése céljából átadni. A hiba fel- 
fedezésétől számított két hónapon belül bejelentett jótállási igényt időben közöltnek 
kell tekinteni. A közlés elmaradásából eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási 
igény érvényesíthetőségének határideje a termék, vagy fődarabjának kicserélése, ki- 
javítása esetén a kicserélt, vagy kijavított termékre, illetve alkatrészre újra kezdődik.

5. A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön 
nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Abban az esetben, 
ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, a termék ki- és visszaszereléséről, vala-
mint szállításáról a forgalmazónak kell gondoskodnia.

6. A jótállás nem áll fenn, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatból, átalakítás-
ból, helytelen tárolásból, vagy a használati utasítástól eltérő kezelésből, vagy bár-
mely a vásárlást követő behatásból fakad, vagy elemi kár okozta, és azt a forgalma-
zó, vagy a szerviz bizonyítja. A jótállás nem vonatkozik a mozgó kopó alkat- részek 
(világítótestek, gumiabroncsok stb.) rendeltetésszerű elhasználódására. A szerviz és 
a forgalmazó a kijavítás során nem felel a terméken a fogyasztó vagy harmadik sze-
mélyek által tárolt adatokért vagy beállításokért.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait és azok érvényesíthető-
ségét nem érinti.

A jótállási igény bejelentésének és javítás-
ra átvételi időpontja:

A hiba oka:

A fogyasztó részére történő visszaadás 
időpontja:

A hiba javításának módja:

A szerviz bélyegzője, kelt és aláírása:
A javításra tekintettel a jótállás új határ-
ideje:


