
Tájékoztató a jótállási jogokról
A jótállás időtartama: 
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 felet három év. 
Fentiektől eltérően a gáártó többbbletkötelezetséget vállalaat a jótállási időtartas vonatkozásábban ígá  
a Gessa B&Đ Kft által forgalsazot - FABER, MIDEA és Master Kitcaen, Franke - aáztartási nagágépekre (mosó, 
mosogató, szárító, hűtő, sütő, gőzpároló sütő, főző, páraelszívó berendezések – kivéve a konyhai hulladékaprítók (2 
év garancia)).

vonatkozó jótállási idő -az értékhatároktól függetlenül - változatlanul 5 év! 

-E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, kivéve a következő esetben: A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás 
időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alat a fogyasztó a fogyasztási 
cikket a hiba miat rendeltetésszerűen nem használhata.  
-A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás 
vagy annak megbízotja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól 
számítot hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának
napja. 
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. §. alapján: fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy 
üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy  A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa (a 
tulajdonjog átruházása esetén az új tulajdonos) érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül. 
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (3) 
alapján: Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a 
vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, 
ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem 
jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.  
Gázfogyasztó készülék üzembe helyezését a 2008. évi XL. törvény alapján csak arra jogosult szakember végezhetii A 
gázfogyasztó készülék fogyasztói vezetékre történő csatlakozáshoz szükséges eszközök és alkatrészek nem képezik a 

 Értékhatár  Jótállási idő
Jogszabályi alapon

kötelező

10.000 forintot elérő, de 100.000 
forintot meg nem haladó eladási ár 
esetén

5 év  1 év

100.000 forintot elérő, de 250.000 
forintot meg nem haladó eladási ár 
esetén

 5 év  2 év

250.000 forint eladási ár felet 5 év  3 év



vásárolt termék részét. Azok szükségességét a beüzemelést végző szakember határozza meg és annak költsége nem 
része a készülék vételárának.

Beüzemeléshez kötöt termék esetében a megfelelő üzembe helyezést csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező 
szerelő, javítószolgálat végezheti. Beüzemelés köteles termék esetén a beüzemelést végző személy a *-gal jelölt részt
köteles kitölteni (a termék üzembe helyezésének időpontja).

  Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépet fel, 
így például ha a hibát : szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy 
annak megbízotja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használatikezelési útmutató 
hibájára vezethető vissza); rendeltetésellenes használat; a használatkezelési útmutatóban foglaltak fgyelmen 
kívül hagyása; helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás; elemi kár, természet  sapás, karbantartás 
hiánya. . 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó - elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést 
követelhet, kivéve, ha a választot jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási 
igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, fgyelembe véve a szolgáltatás 
hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak 
okozot érdeksérelmet. - Ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezetségének megfelelő 
határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a 
hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavítathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen
hiba miat elállásnak nincs helye.
 A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére 
fgyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell
arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés 
időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere 
várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó 
általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. 
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 A rögzítet 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. Ha a gyártó a 
gyártói jótállási jegyen megjelölte, a fogyasztó az ot megjelölt javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is 
érvényesítheti kijavítási igényét. 

 - Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék első alkalossal aibbásodik seg és a terméket értékesítő vállalkozás 
vagy a szerviz megállapítja, hogy a tersék nes javítaató, akkor a vállalkozás 8 napon belül köteles cserélni a 
terméket. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatot, a termék árának 
megfzetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetet vételárat 8 napon belül visszatéríteni a vásárló részére.
 - Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék (lásd: II. pont) meghibásodik és a terméket értékesítő vállalkozás vagy a 
szerviz megállapítása szerint a tersék javítaató, akkor a vállalkozásnak a korábbi szabályoknak megfelelően ezután 
is törekednie kell a tersék 15 napon bbelüli javítására. Ha a javítási idő a 15 napot segaaladja, akkor a vállalkozás a
fogáasztót legkésőbbbb a 15t napon tájékoztatni köteles a javítás váraató időtartasárólt Ennek célja, hogy a vásárló 
tudja azt, hogy meddig kell a terméket nélkülöznie. A tájékoztatást a fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén 
elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételi igazolásra alkalmas más módon kaphatja meg legkésőbb a javításra 
átadástól számítot 15. napon. A vállalkozás tájékoztatási kötelezetségének megvalósulását a fogyasztóvédelmi 
hatóság ellenőrzi.
  - Ha egy kötelező jótállás alá tartozó terméket (lásd: II. pont) 30 napon bbelül nes tudja segjavítani a 
vállalkozás/szervíz, akkor a vállalkozás 8 napon belül cserélni köteles a terméket, tehát a fogyasztó egy új terméket 
kap. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatot, a termék árának 
megfzetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetet vételárat 8 napon belül visszatéríteni a fogyasztó (vásárló) 
részére.
 - Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék (lásd: II. pont) a aarsadik javítást követően újbból segaibbásodik, akkor 
a vállalkozás 8 napon belül köteles cserélni a terméket. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a
fogyasztó által bemutatot, a termék árának megfzetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetet vételárat 8 
napon belül visszatéríteni a fogyasztó (vásárló) részére. 



-  A jótállás időtartasa a 2021. január 1-jét követően vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó termékek 
esetében segaosszabbbbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alat a fogyasztó a fogyasztási 
cikket a hiba miat rendeltetésszerűen nem használhata, azaz amíg a hibás termék a vállalkozásnál, vagy a szerviznél 
javítás alat van. Így elkerülhető, hogy miközben a javítási idő alat nem tudja használni a vásárló a terméket, lejár a 
termékre vonatkozó jótállási idő. Ez elsősorban a jótállási idő végéhez közeledve meghibásodot termékek esetén 
lehetséges.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miat a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számítot 3 munkanapon 
belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket 
kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 
A fogyasztó a választot jogáról másikra térhet át. Az átéréssel okozot költséget köteles a vállalkozásnak megfzetni, 
kivéve, ha az átérésre a vállalkozás adot okot, vagy az átérés egyébként indokolt volt. 
A jótállási kötelezetség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő - így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve 
kártérítési - jogainak érvényesítését. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem 
tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontot csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Fogyasztói 
jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetet békéltető testület 
eljárását is kezdeményezheti A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A fogyasztó jótállási igényét a 
vállalkozásnál érvényesítheti. A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, 
bármely telephelyén, fóktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetet javítószolgálatnál közvetlenül is 
érvényesítheti.
Meghibásodás, javítási és karbantartási igény, beüzemelés, érdeklődés javítási folyamatról, műszaki tájékoztatás, 
panasz esetén kérjük, hívja központi hibabejelentő számunkat, vagy írjon emailt:
 A javítószolgálat központi elérhetősége:

Gemma B&D Kf.
2040 Budaörs Puskás Tivadar út 14.
tel.: +36 23 769 245
e-mail: service@gemmabd.hu

Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítotnak kell 
tekinteni, ha az ellenérték megfzetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján 
kibocsátot számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték 
megfzetését igazoló bizonylatal érvényesíthetőek. A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor köteles a 
jogszabálynak megfelelő jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó 
rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor 
elismervény átadására köteles.
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