
Uponor GmbH • Postfach 1641 • 97433 Hassfurt  
 

Helyi kapcsolattartó:  Gyártó: Ügyvezetők Uponor GmbH 
Uponor Épületgépészeti Kft. Uponor GmbH Karsten Hoppe 
Lórántffy Zsuzsanna u. 15/B Industriestrasse 56 Comm. Register B 1832, 
1043  Budapest 97437 Hassfurt Register Court Bamberg 
Magyarország Németország Jurisdiction: Hassfurt 
@: info.hungary@uponor.com T  +49 (0)9521 690-0 Adószám: 26902263 – 2 – 51 
W www.uponor.hu W www.uponor.de EU adószám: HU26902263 
    

 
 

 
JÓTÁLLÁSI JEGY 

UPONOR TERMÉKEKHEZ 

a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekhez 
(kizárólag fogyasztóval kötött szerződésekhez mellékelendő) 

 

Eladó vállalkozás („nagykereskedés”) 

Megnevezése: _______________________________________________________________  

Cím: _______________________________________________________________________  

Email: _____________________________________________________________________  

Telefonszám: ________________________________________________________________  

A fogyasztási cikk azonosítására alkalmas 

Gyártói cikkszám: ____________________________________________________________  

Nagykereskedői cikkszám: _____________________________________________________  

Megnevezés: ________________________________________________________________  

Gyártási szám (ha van): ________________________________________________________  

Szerződéskötés időpontja: ____________________________________________________  

Fogyasztási cikk, fogyasztó részére történő átadásának időpontja: ___________________  

Fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontja a vállalkozás (vagy közreműködője) általi 

üzembe helyezés esetén: ______________________________________________________  

A gyártó 
Neve: Uponor GmbH 

Cím: D-97437 Haßfurt Industriestraße 56, (Németország) 
 

A jótállás a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre 
vonatkozik, és kizárólag a fogyasztókat illeti meg. 

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes 
személy (Polgári Törvénykönyv 8:1. § (1) bekezdés 3. pont) 

1. A fogyasztó jótállásból eredő jogai 

A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. 

Kijavítás iránti igényét a fogyasztó a választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely 
telephelyén, fióktelepén érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész 
kerülhet beépítésre. 

Kijavítás iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül 
érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálatnak a jótállási jegyen vagy ahhoz csatoltan 
fel kell tüntetnie: 

a) a kijavítás iránti igény bejelentésének és a kijavításra történő átvételnek az időpontját, 

b) a hiba okát és a kijavítás módját, továbbá 

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját. 
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 Kicserélés iránti igény teljesítésekor a vállalkozásnak a jótállási jegyen fel kell tüntetnie a kicserélés 
tényét és időpontját. 

Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 
három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés a) pontja értelmében aránytalan 
többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a 
rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás 
részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási 
cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk 
ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján 
kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére 
visszatéríteni. 

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár 
arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére 
kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül 
kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által 
bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi 
adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 

Ha a fogyasztási cikk kijavítására a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított 
harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a 
fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. 
Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a 
fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló 
törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási 
határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni. 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. 

Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és 
visszaszállításról a vállalkozás gondoskodik. 

2. A jótállás érvényesíthetőségének határideje  

A jótállás időtartama: 

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

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

 250 000 forint eladási ár felett három év. 

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. 

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést 
a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 

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

A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától 
kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen 
nem használhatta. 
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3. A jótállás érvényesíthetőségének feltételei 

A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a 
fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása. 

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 - 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. 

 

4. A jótállás érvényesíthetőségének helye: 

A jótállást az eladó vállalkozásnál, a vásárlás helyszínén érvényesítheti. Amennyiben a vásárlás 
helyszínén a vállalkozás nem elérhető, úgy jótállás a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, 
fióktelepén érvényesítheti. 

Kijavítás iránti igényét a fogyasztó a választás szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, 
fióktelepén érvényesítheti. 

A vállalkozás székhelye: _______________________________________________________  

Telephelyei: _________________________________________________________________  

Fióktelepei: _________________________________________________________________  

5. Tájékoztatjuk, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és 
iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

 

 

 

 

a vállalkozás bélyegzője, 
a jótállási jegyet kiállító képviselőjének 

aláírása 
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MELLÉKLET JÓTÁLLÁSI JEGYHEZ 

 

Kijavítás iránti igény teljesítésekor kitöltendő: 

Kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja: _____________________________________  

Kijavításra történő átvételnek az időpontja: ________________________________________  

Hiba oka, rövid leírása: ________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Kijavítás módja: _____________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja: ____________________  

 

II. Kijavítás iránti igény teljesítésekor kitöltendő: 

Kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja: _____________________________________  

Kijavításra történő átvételnek az időpontja: ________________________________________  

Hiba oka, rövid leírása: ________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Kijavítás módja: _____________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja: ____________________  

 

III. Kijavítás iránti igény teljesítésekor kitöltendő: 

Kijavítás iránti igény bejelentésének időpontja: _____________________________________  

Kijavításra történő átvételnek az időpontja: ________________________________________  

Hiba oka, rövid leírása: ________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Kijavítás módja: _____________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________  

Fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja: ____________________  

 

Kicserélés esetén kitöltendő: 

A fogyasztási cikk kicserélésének időpontja: _______________________________________  


