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JÓTÁLLÁSI ADATLAP

olyan hibája miatt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha
a fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető
része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk egyéb részeire nem minősül
érvényesítettnek.

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar nyelvű vásárlói
tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját érdekében tartsa be.

BLUETOOTH® DIAGNOSZTIKAI MÉRLEG

Mielőtt a terméket visszaküldené / visszahozná, javasoljuk, hogy forduljon telefonon vagy
email-en az ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ. Így már előre segíteni tudunk Önnek, ha a probléma a
termék esetlegesen hibás használata miatt lépett fel.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok
A fogyasztó a Ptk. 6:159. §-ában rögzített szabályok szerint
–– kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva
- aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a fogyasztási cikkhibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesítésével a
jogosultnak okozott érdeksérelmet;
–– vagy a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha vállalkozásunk a
kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, ill. ha ezen kötelezettségének megfelelő határidőn belül,
a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést - a fogyasztási cikk
tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn
belül, a jogosult érdekeit kímélve kell elvégezni. A fogyasztó a választott jótállási jogáról
másikra térhet át, az áttéréssel okozott költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni,
kivéve, ha az áttérésre vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. A jótállási
igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó jogszabályi
előírásokat kell megfelelően alkalmazni.
Kijavításra való beküldés esetén
A fogyasztási cikk JAVÍTÓSZOLGÁLAT részére történő közvetlen beküldése esetén kérjük,
egyeztessen a telefonos ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL, és ezt követően a kitöltött jelen jótállási
adatlap és jótállási tájékoztató, valamint a nyugta / számla fénymásolatát, továbbá a hibás terméket a
JAVÍTÓSZOLGÁLAT címére küldje be (a beküldés költségmentes).
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ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
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A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: HO0-CDSC-3A

JAVÍTÓSZOLGÁLAT
Krippl-Electronics GmbH
Maria-Theresia-Straße 41
4600 Wels, AUSTRIA
www.cranesportsconnect.com

A hiba leírása:

Aláírás:___________________________________________________________________
A fogyasztó adatai:
Név:_____________________________________________________________________
Cím:_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
E-Mail:_______________________________

________________________________
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Mentesülés a jótállási felelősség alól
Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a
vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés,
helytelen tárolás, elemi kár).
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JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ
A fogyasztóval szerződést kötő (a jótállásra
kötelezett) vállalkozás cégneve és címe:
ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.
Mészárosok útja 2.
2051 Biatorbágy, HUNGARY
A javítószolgálat neve, címe:
Krippl-Electronics GmbH
Maria-Theresia-Str. 41
4600 Wels
AUSTRIA

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk tulajdonjogának
átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősülnek.
A gyártó neve, címe:
Krippl-Electronics GmbH
Maria-Theresia-Str. 41
4600 Wels
AUSTRIA
A javítószolgálat telefonszáma és egyéb
elérhetősége:
0036 20 244 1048
H-C 10:00-16:00
P 9:00 - 15:00

A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezése:
BLUETOOTH® DIAGNOSZTIKAI MÉRLEG
A fogyasztási cikk típusa:
HO0-CDSC-3A

A fogyasztási cikk gyártási száma (ha van):
12/2020

A vásárlás helye:

Kicserélés esetén ennek időpontja:

A jótállással kapcsolatos általános szabályok
A Magyarország területén vásárolt új tartós fogyasztási cikkek esetén 3 évre vállalunk jótállást.
A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészek (pl. világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő‐, takaróanyagok) rendes elhasználódására, mindez azonban nem
érinti a fogyó-kopó alkatrészeknek a polgári jog fogalomhasználata szerinti „hibás” volta esetén
fennálló jótállási kötelezettséget. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha vállalkozásunk a jótállási kötelezettségének a
fogyasztó felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban
tűzött határidő elteltétől számított 3 hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha
a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat
során keletkező sérülésekre (pl. karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával, vagy ha az
üzembe helyezést vállalkozásunk vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napján
kezdődik. Nem számít bele a jótállás elévülési idejébe a kijavítási időnek az a része, amely alatt
a fogyasztó a fogyasztási cikket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A fogyasztási cikknek
a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény elévülése újból kezdődik. Ezt
a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.
A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. Fogyasztói jogvita esetén a
fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület
eljárását is kezdeményezheti.

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegyen nem rögzített
szabályok vonatkozásában a mindenkor hatályos vonatkozó magyar jogszabályi előírások
irányadók. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére
bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A jótállási jegy fogyasztó
rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell
tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - számlát vagy nyugtát - a fogyasztó
bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok a számlával, ill. nyugtával érvényesíthetőek.
A fogyasztó mindennemű jótállási igényét érvényesítheti a magyarországi ALDI áruházakban,
míg a kijavítás, ill. bizonyos esetekben a kicserélés (szükség szerint a teljes fogyasztási cikknek
vagy csak egyes alkatrészeinek a kicserélése) iránti igény a jótállási tájékoztatóban feltüntetett
JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL, ill. a jótállási adatlapon megadott ÜGYFÉLSZOLGÁLATNÁL közvetlenül
is érvényesíthető. Utóbbi esetben a fogyasztó a kijavítás, ill. kicserélés lebonyolításának
részleteit a JAVÍTÓSZOLGÁLATTAL, ill. a jótállási adatlapon megadott ÜGYFÉLSZOLGÁLATTAL
közvetlenül is egyeztetheti.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat terhelik. Ha a
fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása
is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a
fogyasztó köteles viselni, ha a fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett,
vagy ha vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés vagy elállás
esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az értékcsökkenését megtéríteni, amely a
rendeltetésszerű használat következménye.
A jogszabály alapján kötelező jótállás alá eső fogyasztási cikkek esetén, ha az adott fogyasztási
cikk rögzített bekötésű, ill. 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi
csomagként nem szállítható, a fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az
üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról
vállalkozásunk, vagy - a JAVÍTÓSZOLGÁLATNÁL közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén
- a JAVÍTÓSZOLGÁLAT gondoskodik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított 2 hónapon belül
érvényesít csereigényt, vállalkozásunk köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Amennyiben a hibás fogyasztási cikket
már nem tartjuk készleten, úgy a teljes vételárat visszatérítjük.
Vállalkozásunk, ill. a JAVÍTÓSZOLGÁLAT a kijavítás, ill. kicserélés során nem felel a fogyasztási cikken a
fogyasztó, ill. harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.
A JAVÍTÓSZOLGÁLAT fenti címén a jótállási idő lejártát követően is lehetőséget biztosítunk a hibás
fogyasztási cikk kijavítására, amelynek költsége azonban a fogyasztót terheli.
A jótállási igény bejelentése
A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a vállalkozásunkkal közölni. A
hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.
A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden

