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JÓTÁLLÁSI JEGY 
 

 
 
 
  (megnevezés, típus, számla száma) termékre a vásárlás 
(üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő, a 151/2013. (IX. 22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást 
vállalunk, a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza. 
 
A vásárlás (üzembehelyezés) napja: az átvétel napja. 
 

Jótállási szelvény és jegyzőkönyv  Jótállási szelvény és jegyzőkönyv 
   Fogyasztó neve:  
   Fogyasztó címe:  
   Vételár:  
   Teljesítés:  
   Hiba bejelntése:  
   Hiba leírása:  

   Fogyasztó által 
érvényesíteni 
kivánt jog: 

 

   Igény 
rendezésének 
módja: 

 

 
Forgalmazó: Moon Innovations Kft., H-1188 Budapest, Podhorszky utca 89/A 
Gyártó: Anker Innovations Limited, Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong 
 
  

1. Jótállási feltételek, a vásárlót megillető jogok  
1.1. A vásárlók jótállással összefüggő jogait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 
és a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) tartalmazza. 
1.2.  A jótállási igény érvényesítésére az jogosult, aki a termékkel, annak jótállási jegyével rendelkezik és a készülék vásárlását hitelt érdemlően igazolni 
tudja (pl. számla).  
1.3. A jótállási jegy akkor érvényes, ha azon pontosan fel van tüntetve: a forgalmazó neve és címe; a fogyasztási cikk azonosítására alkalmas megnevezése, 
típusa, valamint – ha van – gyártási száma; a gyártó neve és címe; a szerződéskötés, valamint a fogyasztónak történő átadásának időpontja. 
1.4. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a vásárló́ részére történő átadásának elmaradása nem érinti a  
jótállási kötelezettségvállalás érvényességét.  
1.5. Nem érvényesíthető a jótállási igény ha a hiba rendeltetésellenes, vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat; helytelen tárolás, az 
elvárható gondosság hiánya, elemi kár, a természetes elhasználódás, kopás következtében elhasználódott alkatrészek miatt; vagy egyéb a vásálás után 
következett okból következett be. 
1.6. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a vásárló elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott igény 
teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. Ha sem kijavításra, 
sem kicserélésre nincs lehetőség - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs 
helye.  
1.7. A kijavítást vagy kicserélést – figyelemmel az áru tulajdonságára és rendeltetésére – a kötelezettnek megfelelő határidőn belül, jelentős kényelmetlenség 
okozása nélkül kell elvégezni, törekedve a 15 napon belüli elvégzésére. 
1.8. Ha a fogyasztó a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem választhatja az áru kijavítását, hanem köteles 
a meghibásodott árut - amennyiben van ugyanolyan árucikke - előzetes vizsgálat nélkül azonnal kicserélni. 
1.9. A fogyasztónak a termék kézhezvételét követő 14 napon belül joga van elállni a vásárlástól indoklás nélkül. Elállási szándékát a termék kézhezvételét 
követően 14 napon belül jeleznie kell a forgalmazó felé és a termék kézhezvételét követően 14 napon belül vissza kell juttatnia a forgalmazónak eredeti és 
sértetlen csomagolásban, valamint a termék tulajdonságainak megfelelő csomagolásban a következő címre: 1044 Budapest, Ezred utca 2. (B2/13/1). A 
visszaküldés költsége a fogyasztót terheli. A termék visszaérkezéséig a forgalmazónak a termék árára és szállítási költségére vonatkozóan visszatartási joga 
van.  
1.10. Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a 
fogyasztó és forgalmazó közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra. További információ: www.anker.com/warranty. 
 
2. Eljárás vita esetén 
A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelőség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett 
a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, ennek másolatát a fogyasztónak át kell adni. H a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől 
eltér, ennek indoklását a jegyzőkönyvben meg kell adni. Ha a kötelezett a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, 
álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba keletkezésének időpontja 
megállapításához különleges szakértelem szükséges a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés 
lehetővé tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges 
okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. További vita esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes 
Városi bírósághoz fordulhat. 
 
3. Fontos tudnivalók: 
3.1. A fogyasztó a jótállási igényről felvett jegyzőkönyvben rögzített adatairól nyilatkozik, hogy hozzájárul a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben 
meghatározottak szerinti kezeléséhez. 
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