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Hibás, sérült termék értékesítése esetén azon hiba okok felsorolása, amelyekre a jótállási igény nem érvényesíthető :
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E-mail: beretrade@beretrade.hu

A vásárolt termékre 3 év kötelező jótállás vonatkozik, ezen felül 

a Bere Trade Kft. a kötelező jótállást követően 7 év önként vállalt 

jótállást biztosít a rugózatra, illetve a matracmagra.



Tisztelt  Vásárlónk!

Köszönjük a vásárlást! Kívánjuk, hogy termékünk az Ön örömét és megelégedését szolgálja. Segítségére kívánunk lenni 

a megvásárolt ágybetét szakszerű kezelésével, ápolásával kapcsolatban, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el tájékozta-

tónkat és az abban foglaltakat maradéktalanul tartsa be! Kérjük, gondosan őrizze meg a jótállási jegyet.

Jótállási igény bejelentése a kötelező jótállási időn belül.

A fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül 

csereigényt érvényesíthet, ebben az esetben a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles 

a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási 

igény teljesítése lehetetlen, illetve kérheti a termék vételár arányos árleszállítását.

A fogyasztó garanciális igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciaviselőnél közvetlenül is érvényesítheti. A bejelen-

tést a hiba észlelését követően haladéktalanul kérjük megtenni a további károsodás megelőzése érdekében. A késedel-

mes bejelentésből eredő károkért a vásárlót terheli a felelősség.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így példá-

ul, ha a hibát rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása (nem 

megfelelő elhelyezés, rossz alátámasztás, túllógás), helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti 

csapás okozta. Nem vonatkozik a jótállás a természetes elhasználódásból eredő kopásra. Nem higiénikus állapotban 

lévő matrac garanciális kivizsgálásától elzárkózunk. Penészedésre vonatkozó reklamációt nem áll módunkban elfogad-

ni, ha az túl magas páratartalom, vagy nem megfelelő szellőzés következménye. A matrac alapvetően alaktartó, de 

kismértékű deformáció használat során megengedett, ami a matracmagasság max. 12%-a. Az ennél kisebb mértékű 

deformáció nem garanciális hiba. Nem megfelelő keménységű matrac választása esetén a komfortérzetből származó 

reklamációt nem áll módunkban elfogadni. Sérülésre vonatkozó reklamáció a termék átvételekor, de legkésőbb a ter-

mék átvételét követő 3 napon belül jelenthető be, ezt követően bizonyítottnak tekintjük, hogy a hiba a termék átadása 

után keletkezett.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető tes-

tület eljárását is kezdeményezheti, valamint az illetékes Bírósághoz fordulhat.

Tájékoztató a Jótállási igény érvényesítéséről

A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelettel módosított 151/2003. (IX. 22.) 

Korm. rendelet alapján.

A termékre vonatkozó kötelező jótállás időtartama 3 év.

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, de kizárólag a jótállási jegyen feltüntetett garanciális feltételekkel. 

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A jótállásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelettel módosított 151/2003. (IX. 

22.) Korm. rendelet, a jótállási igények eljárási szabályait a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet szabályozza.

Tájékoztatjuk, hogy a Bere Trade Kft. mint forgalmazó a kötelező jótállási időt követően a 

rugózatra, illetve nem rugós matrac esetén a matracmagra további 7 év garanciát vállal önként 

az alábbi feltételekkel:

Az önként vállalt jótállási időn túl garanciális igényt szabályosan kiállított jótállási jegy hiányában nem áll módunkban 

elfogadni. A kiterjesztett jótállási időn belül kicserélt termék esetében a jótállási idő nem kezdődik újra. A termék 

átvételét követő 3 éven túl bejelentett reklamációk esetén kártalanításkor beszámításra kerül az elhasználódás 

mértéke, ami évente 30 % a vásárlástól számított harmadik évtől, illetve 10 % a negyedik évtől kezdődően a vételárra 

vonatkoztatva.



Tisztelt Vásárlónk!

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Az abban leírtak betartása nem csak a jótállás érvényesítésének 

feltétele, de biztosítja Önnek, hogy a matrac a lehető leghosszabb ideig szolgálja kényelmét, akár a jótállási idő lejárta 

után is.

Annak érdekében, hogy az ágybetét hosszú ideig megőrizze minőségét és újszerű állapotát, kérjük, tanulmányozza át 

használati útmutatónkat a matrac használatba vétele előtt.

 • Vákuumcsomagolt matrac esetén kicsomagoláskor kerülje az éles és hegyes eszközök használatát azokon a he-

lyeken, ahol a csomagolás nem ér túl a matracon. A matrac a végleges alakját és méretét a kicsomagolást követő 

24 óra után éri el. Ez idő alatt a matracot nem szabad használni, terhelni, mert ez méreteltérést, deformációt ered-

ményezhet. A vásárlástól számított 3 hónapon belül csomagolja ki a matracot. Ennek elmulasztása méreteltérést 

okozhat a névleges mérethez képest.

 • Vásárlás előtt próbálja ki a terméket és a kényelmének megfelelő keménységű matracot válasszon, mert a rosszul 

megválasztott keménység nem tekinthető garanciális hibának.

 • Az ágybetétet vízszintes, sík, merev felületre helyezze, célszerű a matrac méretének megfelelő ágykeret haszná-

lata. A matrac leghatékonyabban sík, teli lapos alátámasztás esetén fejti ki kedvező tulajdonságait, de ágyrácsot 

is használhat. Legömbölyítetlen, éles sarkú ágyrács a szövet károsodását okozhatja. Rugós ágyrács használata 

esetén puhábbnak fogja érezni a matracot a tényleges keménységéhez képest.  Bonel rugós matrac esetében 
ne használjon rugós ágyrácsot, mert súlyosan károsíthatja a matrac rugózatát.

 • A matrac használat során folyamatosan nyeri el végleges komfortfokozatát a terhelésnek megfelelően. Ez a fekvő-

felületen kisebb deformációként jelenhet meg, ami a használó tömegétől és alakjától függően különböző alakú 

és mértékű lehet. Ez a fajta deformáció a test megfelelőbb alátámasztását szolgálja. 

 • A matrac soha ne lógjon túl az ágykereten, vagy a matrac egyéb más alátámasztásán. Ágyrács használata esetén 

az ágybetét felületének legalább 75% legyen alátámasztva, és az ágyrács lécei közötti rések mérete 4 cm-t ne 

haladják meg.

 • Ügyeljen arra, hogy az ágykeret mérete megegyezzen a matrac méretével.

 • A matracot ortopédiai és higiéniai szempontból 10 évente célszerű lecserélni. Az Ön által vásárolt matracot átla-

gos igénybevételre tervezték, az esetleges súlykorlátozást a matrac csomagolásán lévő tájékoztató tartalmazza. 

Az átlagosnál nagyobb terhelés esetén a matrac elhasználódása is az átlagosnál nagyobb lehet.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A kötelező jótállási időn túl érvényesíteni kívánt garanciális igényét közvetlenül a 

Bere Trade Kft. felé szíveskedjen bejelenteni levélben, vagy E-mailben a jótállási jegy 

másolatának melléklésével.

Bere Trade Kft.

2142 Nagytarcsa, Asbóth Oszkár u. 7.

E-mail: beretrade@beretrade.hu



Az ágybetét karbantartása

 • A matracot úgy tervezték, hogy az maximális kényelmet biztosítson.

 • A használatba vétel első három hónapjában kéthetente vízszintesen forgassa el a matracot 1800-kal, később ezt a 

műveletet elég két-, háromhavonta elvégezni. Ennek az elmulasztása a kényelmi réteg egyenetlen tömörödését 

okozhatja, valamint biztosítja a matrac egyenletes terhelését.

 • Egyes típusoknál (kétoldalas matracok) a fekvőfelületek felcserélését eredményező forgatást is végezze el, mert 

ezzel tovább növelheti a matrac élettartamát.

 • A matrac szállítását oldalára állítva végezze. Ebben a helyzetben a legkönnyebb és legbiztonságosabb a szállítás. 

Az egyes típusok oldalán elhelyezett fülek csak a matrac forgatásának megkönnyítésére szolgálnak, szállításkor 

ezeket ne használja.

 • A táskarugós típusokat hosszabb ideig ne tárolja állítva, mert ez méretváltozást eredményezhet.

 • Tilos a matracot túlterhelni (pl. ugrálni a matracon, vagy nehéz tárgyak tárolására használni).

 • Nem szabad a matracot összehajtva tárolni, illetve kerülje a gyakori összehajtást.

 • Tüzet okozó tevékenységet soha ne végezzen a matracon (dohányzás, vasalás stb.)

Tisztítás

 • A matracot csak szárazon szabad tisztítani, kivéve a zippzárral ellátott, levehető szövetű termékeket.

 • Tilos a folyékony tisztítószerek használata, kivéve gyorsan illó folyadékok, pl. foltbenzin.

 • A zippzáras szövet a matracról levehető, mosógépben 40 0C-on mosható.

A matrac felületén a test lenyomata egyénre jellemző (anatómia, testsúly, alvási szokások) normális jelenség, 

 a matrac idomulása. Amennyiben ilyen lenyomatot lát, ne aggódjon, a matrac így fejezi ki, hogy idomult az 

 Ön igényeinek megfelelően.

A matrac megengedett méreteltérése a névleges mérethez képest szélesség tekintetében ±2 cm, hosszúság

 tekintetében ±3 cm.

A matrac szállítását oldalára állítva végezze. Ebben a helyzetben a legkönnyebb és legbiztonságosabb a szállítás. 

 Az egyes típusok oldalán elhelyezett fülek csak a matrac forgatásának megkönnyítésére szolgálnak, szállításkor ezeket 

 ne használja.

A táskarugós típusokat hosszabb ideig ne tárolja állítva, mert ez méretváltozást eredményezhet.

Tilos a matracot túlterhelni (pl. ugrálni a matracon, vagy nehéz tárgyak tárolására használni).

Nem szabad a matracot összehajtva tárolni, illetve kerülje a gyakori összehajtást.

Tüzet okozó tevékenységet soha ne végezzen a matracon (dohányzás, vasalás stb.)
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