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Garanciális feltételek 
 
1. A Vásárló a jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt gondosan őrizze meg. 
2. Kérjük, követelje meg az eladótól a vásárlás napjának feltüntetését a számlán, eladási jegyzéken, és a jótállási jegyen.  
3. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni. 
4. Jótállási javítási munkát kizárólag csak az érvényes jótállási jegy alapján végezhetnek a feltüntetett javító szervizek. 
5. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után. 
6. A szabálytalan jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt vagy a vásárlót terhelik. 
 
A jótállási határidő kezdete: 
1. A jótállási határidő a Vevő részére történő átadás, vagy ha az üzembe helyezést valamelyik szervizünk végzi (térítésköteles), az üzembe helyezés napjával 

kezdődik. 
2. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától (amennyiben a vásárló téríti a mindenkori kiszállási költséget) 

vagy a szervizbe való szállítás napjától (amennyiben a Vásárló szállítja / szállíttatja be a készüléket a szervizbe) kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a 
terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. 

 
A Vásárló jótálláson és szavatosságon alapuló jogai: 
A termék alapos ellenőrzése után 3 vagy 6 hónapos garanciát biztosítunk valamennyi álló, mozgó és elektromos részekre. Ez a készülék irodai és kisebb 
vendéglátó ipari felhasználásra lett kidolgozva és engedélyezve. Kapacitása a fenti garanciaidő alatt átlagosan napi 40 adagra van korlátozva. Nagyobb terhelés 
mellett a garanciaidő lerövidül maximum 1.500 adagra. 
A garanciaidő az eladó által feltüntetett időpontban kezdődik. Igazolása a jótállási jegyen feltüntetett dátummal és az eladást igazoló számlával lehetséges, 
együttesen. Nem vállalunk azon károkért felelősséget, melyeket vízkőlerakódás, a használati utasítás figyelmen kívül hagyása, természetes elhasználódás, 
piszkolódás, erőszak, vagy túlzott igénybevétel, valamint hasonlók okoznak. Jogtalan garanciaigény esetén javítási munkákat, a szakszervizek, a hiba okozásának 
megjelölésével és az elvégzett munka felszámításával végzik.  
 
Garanciális hiba esetén a Vásárló választása szerint: 

 díjmentes kijavítást 

 ha a Vásárló kijavítást kér, a hiba bejelentésétől számított 15 napon belül - cserekészülék biztosítása esetén, 30 napon belül - a Vásárló érdeksérelme 
nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folyamán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez 
képest ne csökkenjen. Javítás esetén a termékbe új alkatrész kerül beépítésre. 

 ha a javítás 30 napon belül nem készült el, vagy a termék nem javítható, a termék azonos típusú termékre való kicserélését kérheti, 
 
Általános tájékoztatás: 
A Jura készülékeket speciálisan a felhasználásnak megfelelően, az adott felhasználó ország biztonsági előírásainak megfelelően gyártják.  
 
A javítás helye: 
1. Az üzemeltetés helyén javítjuk meg a készüléket, amennyiben az üzemeltető téríti a mindenkori kiszállási költségeket. 
2. Amennyiben a Vevő nem hajlandó téríteni a kiszállás költségeit abban az esetben saját maga szállítja vagy szállíttatja be a készüléket a feltüntetett szervizbe.  
 
A Vásárlónak kinek és mikor kell bejelentenie jótálláson alapuló igényét? 
A Vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a kereskedőnek, vagy a jótállás keretébe tartozó javításokat 
rendeltetésszerűen végző javítószolgálatnak (szerviznek) kell bejelentenie. 
A Vásárló köteles a hiba felfedezése után ki fogását haladéktalanul közölni, és a készüléket ilyen állapotban nem működtetni. 
 
Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén 
1. Ha a hiba jellege (pl.: a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke stb.) tekintetében vita merül fel, a készülék tulajdonosa beszerzi 

a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv szakvéleményét. 
2. A minőségvizsgáló szerv által végzett vizsgálat és szakvélemény díjköteles. 
3. A szakvélemény-beszerzésére irányuló megbízásban fel kell tüntetni mind a szerviz, mind a Vásárló álláspontját és nyilatkozatait. (hiba jellege, a hiba 

keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó eltérő vélemény) és mindkét fél aláírását. A Vásárló nyilatkozatát a megbízáshoz csatolt és az általa észlelt 
feljegyzés is pótolhatja. 
A terméket a felek nyilatkozatának megtételét követő 3 munkanapon belül a kijelölt minőségvizsgáló szervhez be kell szállítani. 
További vita esetén a felek az illetékes a Zala Megyei Bírósághoz fordulhatnak. 

 
A jótállási felelőségünk kizárása 
1. A jótállási felelősségünk nem áll fenn, ha mi vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendeltetésellenes használat, 

átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be. 
2. A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a termékhez használati (kezelési) útmutatót mellékeltünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját 

érdekében tartsa be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hiba esetén a készülékért jótállást nem vállalunk. 
3. Karbantartási munkák elvégzése a Vásárló feladatát képezi. Az ilyen okból hibás termék javítási költsége a jótállási időtartamon belül is a Vásárlót terheli. 
4. A jótállásvállalás nem terjed ki a kávéfőző gép elvízkövesedésből eredő meghibásodásaira, a természetes kopásból eredő hibákra valamint a készülék 

tisztítására. Az ebből eredő javítási vagy karbantartási munkák elvégzését a szakszervizek megfelelő térítés mellett végzik. 
 
A kereskedő és a javítószolgálat jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai: 
1. A termék forgalomba hozatalát megelőző minőségvizsgálat a jótállási jegy tartalmára kiterjed. 
2. A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegyen a készülék számát és típusát egyeztetni, a jótállási jegyet az eladás keltének feltüntetésével 

hitelesíteni, és a Vásárlónak átadni. 
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 Jótállási jegy szám:............................ 
 

Jótállási jegy 
Jura gyártmányú, …………………………………..típusú kávéfőző gépre a Tóth László e.v. a vásárlástól számított ……………hónapig (lásd az előző oldalon) a 
hatályos jogszabály szerint jótállást vállal. E jog érvényesítéséhez kérjük a jótállási jegy megőrzését! 
 
A készülék jelentős részei: kávédaráló motor, vízpumpa, kazán, központi egység, meghajtó mechanika 
 
A javítást végző szerviz neve és címe: 

Tóth László e.v. 
8900 Zalaegerszeg, Csácsi út 24. 

Telefon: 30/622-8113 

Az eladó szerv tölti ki! 
 
 
A vásárlás napja: 201…..________ hó ___. nap. ............................................................... 
                                                  P.H. 
 

 
Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre 

 
Levágandó jótállási szelvények 

 
Bejelentés időpontja: ......................................................……... 
Hiba megszüntetésének időpontja: ........................................... 
Visszaadás időpontja: ............................................................... 
Bejelentett hiba: ......................................................................... 
Az elhárított hiba: ...................................................................... 
Szerviz neve:...Tóth László, 8900 Zalaegerszeg, Csácsi út 24. 
 
......................................, 20........................ hó ................. nap 
 .................................................................. 
 (P.H.)  Aláírás 

 
Bejelentés időpontja: ......................................................……... 
Hiba megszüntetésének időpontja: ........................................... 
Visszaadás időpontja: ............................................................... 
Bejelentett hiba: ......................................................................... 
Az elhárított hiba: ...................................................................... 
Szerviz neve:...Tóth László, 8900 Zalaegerszeg, Csácsi út 24. 
 
......................................, 20........................ hó ................. nap 
 .................................................................. 
 (P.H.)  Aláírás 
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Az elhárított hiba: ...................................................................... 
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Az elhárított hiba: ...................................................................... 
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