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Jegyzőkö yv a szavatossági igé y felvételéről

Jegyzőkönyv
Szavatossági igény felvételéhez
Jele jegyzőkö yv a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés kereté e eladott dolgokra vo atkozó szavatossági és
jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján készült.
Szavatossági igé ye érvé yesítésekor a szerződés egkötését a fogyasztó ak kell izo yíta ia. A szerződés egkötését
bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény
alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja.

A fogyasztó neve:
A fogyasztó címe:
A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés kereté e eladott ingó dolog
Megnevezése:
Vételára:
A szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontja:
A hiba bejelentésének időpontja:
A hiba leírása:
A fogyasztó által érvényesíteni kívánt jog:
Kijavításra vagy a szavatossági vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata
érdekében átvett ingó dolog adatai:
A dolog azonosításához szükséges adatok:
A dolog átvételének időpontja:
Az időpont, amikor a fogyasztó a kijavított dolgot átveheti:

Az érvényesíteni kívánt jog elutasításának indoka (opcionális):
Fogyasztói jogvita eseté a fogyasztó a egyei fővárosi kereskedel i és iparka arák ellett űködő ékéltető testület
eljárását is kezdeményezheti.
A jegyzőkö yv ásolatát haladéktala ul, igazolható ódo a fogyasztó re delkezésére kell o sáta i.
Ha a vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igé yé ek teljesíthetőségéről a ak ejele tésekor e tud
nyilatkozni, álláspontjáról – az igé y elutasítása eseté az elutasítás i dokáról és a ékéltető testülethez fordulás
lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a fogyasztót.
A vállalkozás a fogyasztó szavatossági vagy jótállási igé yéről felvett jegyzőkö yvet az a ak felvételétől szá ított három
évig köteles egőriz i, és azt az elle őrző hatóság kérésére e utat i.
A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Jele jegyzőkö yv alapjá fogyasztó hozzájárul a jegyzőkö yv e rögzített adatai ak a fe ti re delet e
szerinti kezeléséhez.
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