
Jótállási jegy 
 

Termék cikkszáma:…………………………………………………………….. 
Gyártó és forgalmazó: Czinege Manufaktúra Kft., 6066 
Tiszaalpár, Kátai sor 41., Tel.:76/424-672, 
www.czinegemanufaktura.hu 
 
Amennyiben a fogyasztó által megvásárolt termék ára a 
10.000.- Ft és 100.000.- Ft közötti sávban található, akkor a 
termékre egy év jótállás vonatkozik. 
100.000 forintot feletti, de 250.000 forintot meg nem haladó 
eladási ár során 2 év, míg abban az esetben, ha a termék értéke 
a 250.000 forintot meghaladja, 3 év a kötelező jótállási idő. 
 
Első meghibásodás esetén, ha a termék nem javítható, akkor 
azt 8 napon belül ki kell cserélni. Ha erre nincs lehetőség, akkor 
az árát vissza kell téríteni. 
Ha a terméket 30 napon belül nem sikerült megjavítani, akkor 
a fogyasztó 8 napon belül csere termékre jogosult, ha viszont 
erre nincs lehetőség az áru ellenértékét 8 napon belül vissza 
kell fizetni részére. 
Ha egy termék a jótállási időtartam alatt háromszor javításra 
került és ismét meghibásodik, akkor az azt értékesítő 
vállalkozás 8 napon belül köteles azt kicserélni. Ha erre nincs 
lehetőség, akkor köteles a vételárat visszatéríteni. 
 
A szerződéstől az áru átvételét követő 14 napon belül elállhat. 
Az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával 
kapcsolatban felmerült költségeket a Megrendelő viseli! 
Értékcsökkent termékekre nem tudunk garanciát vállalni! 
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Visszaküldési nyomtatvány 
 

Számlaszám:………………………………………………………………………….. 
 
Visszaküldött termék cikkszáma:……………………………………………. 
 
Visszaküldött termékek darabszáma:…………………………………….. 
 
Visszaküldés oka: 

1. Nem tetszett 
2. Sérült a termék 
3. Más terméket kaptam. 
4. Egyéb: 

 
………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………… 
 
 

Visszaküldő adatai: 
 
Név:……………………………………………………………………………………… 
 
Irányítószám, város:…………………………………………………………….. 
 
Utca, házszám:……………………………………………………………………... 
 
Telefonszám:………………………………………………………………………… 
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