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VILÁGÍTÓ FÖLDGÖMB Ø 30 cm. 

A fogyasztó adatai:

Név:

Cím:

E-Mail:

A hiba leírása:

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA: Világító földgömb

GYÁRTÁSI SZÁM

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt.
Mészárosok útja 2
2051 Biatorbágy, HUNGARY

Kérjük jótállási igényérvényesítés esetén forduljon a termékkel és az annak vételáráról
kiállított számlával / nyugtával a magyarországi ALDI áruházakhoz.

JÓTÁLLÁSI ADATLAP
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Tecnodidattica S.p.A.
Via G. Garibaldi, 67
16040 San Colombano Certenoli, ITALY

GYÁRTÓ



HUHU

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ

A fogyasztóval szerződést kötő (a 
jótállásra kötelezett) vállalkozás 
cégneve és címe:

A fogyasztási cikk azonosítására 
alkalmas megnevezése:
Világító földgömb

ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. 
Mészárosok útja 2. 2051 Biatorbágy, 
HUNGARY

A fogyasztási cikk típusa:

724196

A jótállással kapcsolatos általános szabályok

A Magyarország területén vásárolt új tartós fogyasztási cikkek esetén 3 évre 
vállalunk jótállást. A jótállás nem vonatkozik a fogyó-kopó alkatrészekre (pl. 
világítótestek, akkumulátor kapacitás, gumiabroncsok, védő-, takaróanyagok). A 
jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. A határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A fogyasztó általi használat során keletkező sérülésekre (pl. 
karcolások, horpadások, törések) a jótállás nem vonatkozik.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával 
kezdődik.

A jelen jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő kellékszavatossági és egyéb jogait 
nem érinti.

A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa, ill. a fogyasztási cikk 
tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti, feltéve, hogy 
fogyasztónak minősülnek.

A jótállásból eredő jogok a számlával / nyugtával, ill. a jótállási jeggyel a 
magyarországi ALDI áruházakban érvényesíthetők.

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek vállalkozásunkat 
terhelik. Ha a fogyasztási cikk meghibásodásában a fogyasztót terhelő karbantartási 
kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a jótállási kötelezettség teljesítésével 
felmerült költségeket közrehatása arányában a fogyasztó köteles viselni, ha a 
fogyasztási cikk karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha 
vállalkozásunk e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. Kicserélés 

vagy elállás esetén a fogyasztó nem köteles a fogyasztási cikknek azt az 
értékcsökkenését megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye.

Vállalkozásunk a kicserélés során nem felel a fogyasztási cikken a fogyasztó, ill. 
harmadik személy által esetlegesen tárolt adatokért vagy beállításokért.

A jótállási igény bejelentése

A fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a 
vállalkozásunkkal közölni. A hiba felfedezésétől számított 15 napon belül közölt 
hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért 
a fogyasztó felelős. A jótállási igényt a fogyasztási cikk minden olyan hibája miatt 
határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, amely a megjelölt hibát előidézte. Ha a 
fogyasztó a jótállási igényét a fogyasztási cikknek - a megjelölt hiba szempontjából - 
elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a jótállási igény a fogyasztási cikk 
egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Mentesülés a jótállási felelősség alól

Vállalkozásunk mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka 
a vásárlás időpontja után keletkezett (pl. rendeltetésellenes használat, átalakítás, 
szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár).

A rendeltetésellenes használat elkerülése céljából a fogyasztási cikkhez magyar 
nyelvű vásárlói tájékoztatót mellékelünk és kérjük, hogy az abban foglaltakat saját 
érdekében tartsa be.

A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok

A fogyasztó

- kicserélést igényelhet, vagy

- a szerződéstől elállhat és a vételár visszatérítését igényelheti.

A fogyasztó a választott jótállási jogáról másikra térhet át, az áttéréssel okozott 
költséget köteles azonban vállalkozásunknak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre 
vállalkozásunk adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Amennyiben a hibás fogyasztási cikket már nem tartjuk készleten vagy a hibás 
fogyasztási cikk az adott áruházban már nem elérhető, úgy kicserélési igény esetén is 
csupán a teljes vételár visszatérítését vállaljuk.


