
JÓTÁLLÁSI JEGY 

 

Eladó vállalkozás neve és 
címe: 

 

Termék megnevezése:  

Fogyasztási cikk 
megnevezése:  

Típusszám (Model) Szériaszám (Teljes Serial No.) 

  

  

  

  

  

Termék eladási ára:  

Gyártó (Fogalmazó) neve 
és címe (amennyiben nem 
azonos a vállalkozással): 

Columbus Klímaértékesítő Kft. 

2142 Nagytarcsa, Pesti út 15. 
Vásárlás időpontja:  

Jótállás időtartama (év):  

A termék fogyasztó részére 
való átadásának vagy 
(amennyiben azt a 
vállalkozás, illetve annak 
megbízottja végzi) az 
üzembe helyezés* 
időpontja:  

 

 

Évenként előírt 
karbantartások száma: 

 

 

Aláírás: 

Bélyegző:  

 

 



 Kötelező jótálással kapcsolatos információk 

A jótállási jegy az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 
22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklete szerinti termékhez az eladó által 
csatolt dokumentum, aminek bemutatásával a fogyasztónak minősülő vásárló a Korm. rendelet 
szerinti jótállási igényét érvényesítheti.  

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 

Jótállási jogok 

A Vásárló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben alapján főszabályként kijavítási és a „Jótállási igény 
kezelésével kapcsolatos szabályok” pontban felsorolt esetekben kicserélési és pénz visszatérítési 
igénnyel élhet jótállási igényként az Eladó felé. 

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, 
fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is 
érvényesítheti. 

Érvényesítési határidő 

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) 
Korm. rendelet szerint: 

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, 

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 

c) 250 000 forint eladási ár felett három év. 

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás 
időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló 
a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe 
helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 

*Ha a Vásárló a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a 
jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. 

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok 

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A 
kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul. 

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót 
tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.  

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani: 

- ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy 
- amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel 

kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő 
eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy 

- amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel 
kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási 



cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő 
eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni. 

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult: 

- az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy  
- a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy  
- a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) 

bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással 
kijavíttatani, vagy 

- amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó 
költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a 
fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a 
fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül 
visszatéríteni számára. 

 
 
Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó 
részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a Vásárló eltérő rendelkezése 
hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási 
cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell 
nyolc napon belül visszatéríteni a Vásárló számára. 

Kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére 
bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az 
ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján 
kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok 
az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. 

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés 
keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási 
szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott 
tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a 
fogyasztó rendelkezésére bocsátani.  

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a 
javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és 
visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. 

Kivételek 

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos 
kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, 
személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi 
járműre nem vonatkoznak. 

Ezen termékek esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon 
belül teljesítse. 

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót 
tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.  

Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a 
Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson. 



Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal? 

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség 
az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb 
a bizonyítási teher.  

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 szavatossági jogosultságoktól függetlenül 
megilletik. 

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól? 

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

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően 
lépett fel, így például, ha a hibát 

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja 
végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára 
vezethető vissza); 

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása; 

- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, a karbantartás hiánya; 

- elemi kár, természeti csapás okozta. 

A kezelési útmutatótól eltérő használat miatt bekövetkezett hibáért – amennyiben a garanciális 
javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, 
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból 
adódik - jótállást nem vállalunk (a kültéri egység levegő ellátásának gátlása, túltöltés, szennyezettség, 
stb.). A rendellenes használattól meghibásodott készülék javítási költsége a jótállás időtartamán belül 
is a vásárlót terheli. 

Amennyiben a berendezés semmilyen működésre utaló jelet nem ad, a használati útmutatóban 
részletezett hibaészlelés alapján nem sikerült a hibát beazonosítani, vagy a beltéri egység hibakódot 
ír ki, akkor a berendezést azonnal üzemen kívül kell helyezni, áramtalanítani és értesíteni az Eladó, 
telepítő, üzembe helyező, karbantartó céget (az esetleges hibakóddal), aki elvégzi a hibafeltárást és a 
javítást. 

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által 
működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

 

 

 

 

 

 



Karbantartás igazolás 

Karbantartást végezte 
(Cégnév, személynév) 

 

F-gáz okm. száma:  
Dátum:  
Egyéb:  
Aláírás, bélyegző:  

Karbantartás igazolás 

Karbantartást végezte 
(Cégnév, személynév) 

 

F-gáz okm. száma:  
Dátum:  
Egyéb:  
Aláírás, bélyegző:  

Karbantartás igazolás 

Karbantartást végezte 
(Cégnév, személynév) 

 

F-gáz okm. száma:  
Dátum:  
Egyéb:  
Aláírás, bélyegző:  

Karbantartás igazolás 

Karbantartást végezte 
(Cégnév, személynév) 

 

F-gáz okm. száma:  
Dátum:  
Egyéb:  
Aláírás, bélyegző:  

Karbantartás igazolás 

Karbantartást végezte 
(Cégnév, személynév) 

 

F-gáz okm. száma:  
Dátum:  
Egyéb:  
Aláírás, bélyegző:  

Karbantartás igazolás 

Karbantartást végezte 
(Cégnév, személynév) 

 

F-gáz okm. száma:  
Dátum:  
Egyéb:  
Aláírás, bélyegző:  

Karbantartás igazolás 



Karbantartást végezte 
(Cégnév, személynév) 

 

F-gáz okm. száma:  
Dátum:  
Egyéb:  
Aláírás, bélyegző:  

Karbantartás igazolás 

Karbantartást végezte 
(Cégnév, személynév) 

 

F-gáz okm. száma:  
Dátum:  
Egyéb:  
Aláírás, bélyegző:  

Karbantartás igazolás 

Karbantartást végezte 
(Cégnév, személynév) 

 

F-gáz okm. száma:  
Dátum:  
Egyéb:  
Aláírás, bélyegző:  

Karbantartás igazolás 

Karbantartást végezte 
(Cégnév, személynév) 

 

F-gáz okm. száma:  
Dátum:  
Egyéb:  
Aláírás, bélyegző:  

Karbantartás igazolás 

Karbantartást végezte 
(Cégnév, személynév) 

 

F-gáz okm. száma:  
Dátum:  
Egyéb:  
Aláírás, bélyegző:  

Karbantartás igazolás 

Karbantartást végezte 
(Cégnév, személynév) 

 

F-gáz okm. száma:  
Dátum:  
Egyéb:  
Aláírás, bélyegző:  

 

 



Javítással kapcsolatos információk 

A jótállási igény 
bejelentésének időpontja: 

 

Kijavításra átvétel 
időpontja: 

 

Hiba oka:  
Kijavítás módja:  
Termék kicserélésének 
időpontja: 

 

Termék visszaadásának 
időpontja: 

 

 

A jótállási igény 
bejelentésének időpontja: 

 

Kijavításra átvétel 
időpontja: 

 

Hiba oka:  
Kijavítás módja:  
Termék kicserélésének 
időpontja: 

 

Termék visszaadásának 
időpontja: 

 

 

A jótállási igény 
bejelentésének időpontja: 

 

Kijavításra átvétel 
időpontja: 

 

Hiba oka:  
Kijavítás módja:  
Termék kicserélésének 
időpontja: 

 

Termék visszaadásának 
időpontja: 

 

 

A jótállási igény 
bejelentésének időpontja: 

 

Kijavításra átvétel 
időpontja: 

 

Hiba oka:  
Kijavítás módja:  
Termék kicserélésének 
időpontja: 

 

Termék visszaadásának 
időpontja: 

 

 


