JÓTÁLLÁSI JEGY
UBH35 típusú gömbfejhez

Termék gyártási száma:
Vásárlás időpontja:
Szavatossági igénye a kifizetést igazoló bizonylattal vagy az Ön címére elektronikusan elküldött jótállási jeggyel érvényesíthető.

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL
Hibás teljesítés esetén Ön az alábbi jótállási lehetőségekkel élhet.
1. Kellékszavatosság
Ön a Uniqball Kft hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
• Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést
nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
• Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Ön
köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hó
•
napon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb
feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Uniqball Kft nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap
eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
2. Termékszavatosság
A termék hibája esetén Ön az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha
nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Termékszavatossági igényét Ön a termék a gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E
határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Termékszavatossági igényét kizárólag a termék forgalmazójával szemben gyakorolhatja.
A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó vagy a forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak vagy a forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással
párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt
termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
3. Jótállás (garancia)
Hibás teljesítés esetén jelen szerződés alapján a Uniqball Kft jótállásra köteles.
A jótállás időtartama 1 év, a terméknek a Uniqball Kft webáruházában történő regisztrálása esetén további 2 év.

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a
forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerő használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. A forgalmazónak törekednie
kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a forgalmazó a termék kijavítását
megfelelı határidıre nem vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költségére maga kijavíthatja vagy
mással kijavíttathatja.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási idıbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerően
használni. A jótállási idı a terméknek vagy jelentısebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre
(termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkezı hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerzıdésszerő állapot megteremtésével
kapcsolatos költségek – ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a forgalmazót terhelik.
A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után
keletkezett.
Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1.
és az 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
Garanciális igényét az alábbi esetekre nem érvényesítheti:
• szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve
ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
• a termék szakszerűtlen és/vagy a termék forgalmazó által ismertetett használati céljához és lehetőségeihez képest szükségtelen módosításokon ment keresztül
• rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
• helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
• elemi kár, természeti csapás
Speciális vagy személyre szabott rendeléseket nem áll módunkban visszavásárolni!
A termék visszaküldésének postai díja a vevőt terheli.
Hogyan igényelheti a Uniqball Kft-től a termék javítását vagy cseréjét:
1. Helyezze a terméket, egy karton dobozba.
2. Helyezze mellé a vásárlást igazoló számlát vagy a jótállási jegyet és a visszaküldés okának leírását. Amennyiben a
termék hibás, kérjük specifikálja a problémát.
3. Postázáskor figyeljen arra, hogy a termék visszaküldéskor ne sérülhessen. A Uniqball Kft nem vállalja a felelősséget a
csomag sérülése vagy elveszése esetén.
Postázási cím:
Uniqball Kft Visszáru Részleg
6728 Szeged, Dorozsmai út 35.
Hiányos, vagy sérült kézhez vétel esetén ez irányú észrevételét kérjük 3 munkanapon belül jelezze!
A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézése tekintetében a 45/2014. (II. 26.)
Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.
Jogvita esetén Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

Gyártó és Forgalmazó:
Uniqball Kft
1066 Budapest, Teréz krt. 20. II. emelet 2.

