HASZNÁLATI utasítás VT31120 Vákuumos csomagológéphez
Forgalmazó: Silko&Co Kft

www.laica.hu

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és
figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos helyen.
Fontos figyelmeztetések:
Elektromos készülék használata esetén mindig vegye figyelembe az alapvető szabályokat:
• A készüléket használat után, tisztítás, és a tartozékok cseréje vagy eltávolítása előtt húzza ki a
konnektorból.
• Ne érintse meg a csomagolószalagot, ha a készülék be van kapcsolva, nehogy
megégesse magát.
• A készülék kábeleit ne rángassa, és a készüléket ne rántsa ki a konnektorból.
• Ha az elektromos készülék vízbe esik, ne próbáljon meg hozzáérni, hanem azonnal húzza ki a
csatlakozóból.
• A készüléket soha ne tegye vízbe, vagy más folyadékba.
• A készüléket használat közben ne hagyja felügyelet nélkül, és gyermek, rokkant vagy
fogyatékos ember ne használja.
• A készüléket kizárólag rendeltetésszerűen használja a használati utasítás alapján.
A nem rendeltetésszerű használat helytelennek, és ezért veszélyesnek minősül.
A gyártó nem vállal felelősséget nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból fakadó
meghibásodásért.
• Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen, és semmilyen látható sérülés
nincs rajta. Ha ebben bizonytalan, forduljon az eladóhoz.
• Ha hibás működést észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki anélkül, hogy megpróbálná
megjavítani. Ha bármilyen javítás szükséges, forduljon az eladóhoz.
• A készüléket hőforrástól tartsa távol.
• A készüléket hőforrástól tartsa távol.
• Mindig bizonyosodjon meg arról, hogy a keze száraz, mikor a kábelt bedugja, vagy kihúzza a
konnektorból.
• A készüléket mindig az előírt feszültséggel használja.
• Figyelem! A kábelt soha ne érintse meg. Ha bármilyen javítás szükséges, forduljon az eladóhoz.
• A lezárt készülék nem nyújt védelmet a folyadék behatolása ellen.
• Ha extrém körülmények között használja a készüléket (10V feletti feszültséggel, vagy 40°C
körüli hőmérsékleten), az intenzív használat hőmérsékleti védelmet igényelhet. Ebben az
esetben várja meg, míg a készülék lehűl, mielőtt újra használni kezdené.
A készüléket ne használja egymás után 20 alkalomnál többször. Ha túllépi ezt a
határt, a túlmelegedés elkerülése végett a készülék kikapcsolhat. Ilyen esetben
várjon 30 percet, mielőtt folytatja a használatot. (Ajánlatos legalább 20 másodpercet
várni két csomagolás között.)
Szakkifejezések és funkciók:

Gyári füzet fig 1 (1 ábra ) szerinti funkciók
1. ON/OFF nyomógomb: Ennek a gombnak a fedő alján található „kiálló” gomb általi megnyomásával:
- a készülék megkezdi a levegő kiszívását a zacskóból - vákuumot képez - és ezt követően
automatikusan hegesztéssel lezárja a zacskót .
- a készülék lehegeszti a zacskót, amennyiben a zacskó nyitott vége nem lóg bele a vákuum kamrába.
Figyelem! Amennyiben a fedél le van csukva, e gomb megnyomásával azonnal megkezdődik a levegő
elszívása és a hegesztés. Ne nyomja meg a gombot még egyszer!
2. Lezáró szalag: ez végzi a hegesztést, zacskó lezárását.
3. Vákuum kamra: ebben a „kamrában „helyezze el a zacskó nyitott felét, itt történik a levegő kiszívása
és az csomagolandó ételből elszívott folyadékok összegyűlnek.
4. Folyadékgyűjtő tartály
5. Vákuum kamra szigetelő keret : a szigetelő keret nem engedi a levegőt a vákuum kamrába, ez
által a levegő kiszívásakor vákuum képződik a lezárandó zacskóban
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6. Fedél: a fedél a készülék alapjára történő vissza zárása (fentről lefelé történő határozott lenyomása,
amikor a 9-es beakad a 8-asal szemben elhelyezkedő nyílásokba) lezárja a vákuum kamrát, és a fedő
alján az 1 es kapcsolóval szemben lévő kiálló gomb lenyomja az 1 es on/of gombot ez által a készülék
megkezdi a levegő kiszívását a zacskóból, ill. a hegesztést.
7. Tömítése: ez biztosítja, a hegesztő szalag helyes működést, a zacskó lezárásakor.
8. Fedélnyitó nyomógombok
9. Lezáró karok: a fedél lenyomásakor beakadnak a készülék alapjában ( jobb –és bal szélén a 8 as al
szemben található nyílásokba) ez által biztosítva a helyes vákuumképzést és hegesztést.

Készülék használata vákuumcsomagolásra, vagy fóliahegesztésre:
Figyelem: a készülék kizárólag az eredeti kimondottan vákuumcsomagolásra kifejlesztett LAICA gáz
diffúziós zacskót használja ,mivel ezzel garantálható a tökéletes vákuum csomagolás eredmény elérése.
Kétes minőségű zacskó használat esetén a készülék hegesztő szállja meghibásodható, ezért erre nem
terjed ki a jótállás.
Étel vákuumcsomagolás, lezárása kész zacskó használatával:
Minden használat előtt óvatosan tisztítsa meg a készüléket a „Tisztítás és karbantartás” bekezdésben
leírtak szerint.
A készüléket helyezze vízszintes, szilárd felületre és a munkaterületet hagyja szabadon a készülék előtt,
valamint legyen elegendő hely a lezárandó zacskóknak is.
Helyezze a tárolni kívánt ételt egyenletesen a zacskóba. Bizonyosodjon meg róla, hogy a zacskó nyitott
oldalán a későbbi hegesztési vonal és az étel között legalább 8 cm-nyi zacskó található a biztos lezárás
érdekében.
Emelje fel a készülék fedelét és csatlakoztassa a kábelt a konnektorba annak megfelelően, ahogyan a
készülék alján fel van tüntetve.
A 2. ábra alapján a sima részével lefelé helyezze a zacskó nyitott végét a szívókamrához. Győződjön meg
róla, hogy a zacskó nyitott oldala a hegesztési csík vonalában tiszta ételdarabkáktól mentes-e ? A
zacskónak, feszesnek és gyűrődésektől mentesnek kell lennie.
A vákuumcsomagolás, ill. hegesztés –lezárás elindításához hajtsa vissza a fedelet az alapra (miközben a
zacskó a 2 ábra szerinti helyen helyezkedik el a nyitott oldalával) . Erősen nyomja meg a fedél jobb –bal
oldalát a (2-es) magasságában, amíg a két záró kar nem ér el a készülék aljág, tehát amíg kattanást
nem hall. Ezzel fedél lezárja a szívókamrát.
Figyelem! A fedél lenyomásával azonnal és automatikusan elkezdődik a levegő kiszívása és a zacskó
lezárása. Várjon pár másodpercet, majd amikor a készülék kikapcsol, nyomja meg a két oldalsó gombot a
fedél felnyitásához.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a zacskó le van zárva, majd tegye be a hűtőbe, mélyhűtőbe, vagy egy
tálalóra.
Tekercses vákuumcsomagoló cső csak a két szélén hegesztett) mértre szabása, előkészítése:
A tekercsek segítségével beállíthatja a zacskók kívánt hosszúságát, ami a tárolandó ételhez megfelel.
Állapítsa meg a zacskó megfelelő méretét, figyelembe véve a tárolandó étel méretét és adjon hozzá még
körülbelül 8 cm-t. Továbbá minden újrahasznosításkor további 2 cm-t hagyjon rá.
Csavarja le a tekercset és egy éles ollóval vágja le a kívánt hosszt.
Helyezze a zacskó egyik nyitott felét a lezárása tömítéséhez ( 2 - 7 közé) a sima felével lefelé.
Figyelem! Ne hagyja, hogy a zacskó belógjon vákuum kamrába! Győződjön meg róla, hogy a zacskó
feszes, tiszta és sima.
Erősen nyomja meg a fedél mindkét oldalát addig, amíg a két záró kar nem ér el a készülék aljág, tehát
amíg kattanást nem hall.
Figyelem! A fedél lenyomásával azonnal és automatikusan elkezdődik a levegő kiszívása és a zacskó
lezárása. Várjon pár másodpercet, majd amikor a készülék kikapcsol, nyomja meg a két oldalsó gombot
(8) a fedél felnyitásához.
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Bizonyosodjon meg róla, hogy a zacskó kívánt végének a lezárása megtörtént. továbbiakban az étel
csomagolásakor a „Használati utasítások – a „zacskók használata” bekezdés 1-7. pontja alapján járjon el.
Folyadékok vákuumos csomagolása
1 Ahhoz, hogy folyadékot tudjon vákuumosan csomagolni, szükséges a folyadék előfagyasztása. Helyezze
a folyadékot egy erre alkalmas tárolóba, majd rakja be a fagyasztóba 12-18 órára, ezután távolítsa el a
folyadékot a tárolóból és helyezze bele a zacskóba.
2 továbbiakban az étel csomagolásakor a „Használati utasítások – a „zacskók használata” bekezdés 1-7.
pontja alapján járjon el.

Ezen ételeket úgy tudja felolvasztani, hogy forrásban lévő vízbe vagy mikrohullámú sütőbe teszi őket. a
csomagoló zacskóval együtt . ALAICA különleges antibakteriális és vákuumcsomagolásra kifejlesztett
csomagoló zacskói kibírja az ilyen nagyságú hőkezelést.
A folyadék vákuumos tárolásához használhatja a zacskókat vagy ehhez megfelelő tárolóedényt.

Zacskó lezárás hegesztéssel (vákuum képzése nélkül).
A készülékkel levegő elszívás nélkül is könnyen le tudja zárni a zacskókat. Csupán helyezze a zacskó
lezárni kívánt felét tisztán és feszesen a lezárás tömítésébe (2-7 közé).
Figyelem! Ne hagyja, hogy a zacskó belelógjon szívó kamrába!
Erősen nyomja meg a fedél mindkét oldalát addig, amíg a két záró kar nem éri el a készülék alját, tehát
amíg kattanást nem hall.
Figyelem! A fedél lenyomásával azonnal és automatikusan elkezdődik a levegő kiszívása (ez a funkció
most nem játszik szerepet mivel a zacskó nyitott vége nem került a vákuum kamrába) és a zacskó
lezárása hegesztéssel. Várjon pár másodpercet, majd amikor a készülék kikapcsol, nyomja meg a két
oldalsó gombot a fedél felnyitásához.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a zacskó lezárása megtörtént.

Tisztítás és karbantartás:
Mielőtt megtisztítaná a készüléket, alaposan mosson kezet.
Megjegyzés: mielőtt elkezdi a tisztítást, győződjön meg róla, hogy a készüléket kihúzta a
konnektorból.
Minden használat után vagy előtt tisztítsa meg a készüléket száraz, vagy enyhén nedves ronggyal,
figyelve arra, hogy ne kerüljön folyadék a készülékbe.
Minden használat után távolítsa el a nejlon darabokat a lezáró szalagból, figyelve arra, hogy a készülék ne
sérüljön meg.
A lezáró szalagot csak akkor tisztítsa meg, ha már lehűlt.
A készülék precíziós elemeket tartalmaz.
Ezért a készüléket ne tegye ki extrém hőmérsékletingadozásnak, párának, ütésnek, pornak vagy
közvetlen napfénynek. Ne ejtse le vagy üsse meg.
A tisztításhoz ne használjon vegyi anyagot vagy súrolószert.
A következő részeket meg tudja venni az előadótól külön is: lezáró és annak tömítése (kód: AHI001).
Műszaki adatok
Feszültség: 230V – 50Hz 90 W
A kompresszor levegőáramlása: kb. 9l/perc
Méret: 370 x 140 x74 mm
Súly: kb. 1,3 kg
maximum zacskószélesség: 300mm
maximum vákuumszint a kompresszorban: -750 mb
tartozék:.db FRESCO piu csomagoló zacskó .
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Hulladék elhelyezés (DIR. 2022/96/EC – WEEE)
A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni.
A készüléket hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétbe dobja. A működésképtelen készüléket
szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az
elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet
minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található
veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az is, hogy a készüléket, vagy egyes részeit
helytelenül használják.
Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.
CE Ez a készülék otthoni használatra készült. Az alkalmazása, amit a készüléken található CE jel bizonyít,
az EEC 2004/18-as rendeletére, az elektromágneses kompatibilitásra, valamint az EEC 2006/95-ös
rendeletére, az elektromos anyagok bizonyos feszültség alatti használatára vonatkozik.
Ez a berendezés egy elektromos készülék, amit a mai technikai tudás alapján teszteltek, így bizonyítva,
hogy nem okoz gondot, ha más készülékhez közel helyezkedik el, és hogy a használati utasítást követve
használata biztonságos. Ha működésbeli problémák lépnek fel, ne használja tovább a készüléket, és ha
szükséges, forduljon közvetlenül a gyártóhoz.

Problémamegoldás
Probléma
A
készülék
nem
működik
A
készülék
nem
hozza
létre
a
maximális
vákuumot
a
zacskóban

A lezárás után a
vákuum nem marad
meg

A zacskó megolvad
és
nem
záródik
rendesen

Megoldás
• ellenőrizze, hogy a készülék rendesen be van-e dugva a konnektorba
• a készülék túlmelegedett: hagyja 30 percig hűlni, majd kapcsolja be újra
• A fedelet nem zárta le kattanásig
• nem az eredeti LAICA gáz diffúziós zacskót használja.
• a zacskó kilyukadt, próbáljon meg egy újat használni
• ellenőrizze, hogy a zacskó helyesen van-e odatéve a szívókamrához
• a lezáró szalag túlmelegedett: ez akkor fordul elő, ha nagyon sok
lezárást végzünk rövid idő alatt. Várjon néhány percet, míg lehűl. Két
lezárás közt legalább 20 másodpercet várjon.
• nem az eredeti LAICA gáz diffúziós zacskót használja.
• ellenőrizze, hogy a zacskó nem lyukadt-e ki. A hegyes széleket védje
meg szalvétadarabokkal.
• ellenőrizze, hogy a lezáró szalag nem koszos-e, pl. kenyérmorzsa, zsír.
nyissa ki újra a zacskót, és próbálja meg újra lezárni.
• nem az eredeti LAICA gáz diffúziós zacskót használja.
• ellenőrizze, hogy a zacskó belseje tiszta és feszes-e
•

MEGJEGYZÉSEK
(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható.
(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra,
kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg bennünket
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Jótállási igény bejelentés:

----------------------------------------------------------------------------------------------------JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
A jótállási igény bejelentésének időpontja: ...................................................................
Javításra átvétel időpontja: ...........................................................................................
Hiba oka: .......................................................................................................................
Javítás módja: ................................................................................................................
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: ..........................................
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: .........................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
A jótállási igény bejelentésének időpontja: ...................................................................
Javításra átvétel időpontja: ...........................................................................................
Hiba oka: .......................................................................................................................
Javítás módja: ................................................................................................................
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: ..........................................
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: .........................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
A jótállási igény bejelentésének időpontja: ...................................................................
Javításra átvétel időpontja: ...........................................................................................
Hiba oka: .......................................................................................................................
Javítás módja: ................................................................................................................
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: ..........................................
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: .........................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!
Kicserélés történt, amelynek időpontja: ...................................................................................
TÖLTENDŐ KI!
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TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadása,
eladása, jótállási jegyben vagy az adott fogyasztási cikk megvásárlást egyértelműen ( pontos vevő név,
ha Áfa-s számla ,ill termék név termék kód) igazoló számla vagy nyugta dátuma.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termékfogyasztó részére való átadását követően lépett
fel, így például, ha a hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a
használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza), rendeltetésellenes használat, a használatikezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, a
termék megbontása elemi kár, természeti csapás okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó
- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási
igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak
okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn
belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását
igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a
szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül
érvényesít csereigényt, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a
terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére
figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak
törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem
tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése
(kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.
A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként
nem szállítható terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. A jótállás nem érinti a fogyasztó
jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak
érvényesítését.
Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő
békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegynek a 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. egyértelműen ( pontos vevő név, ha Áfa-s számla
,ill. termék név termék kód) A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.
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JÓTÁLLÁSI JEGY
Forgalmazó1 neve és központi iroda címe: Silko&Co. Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114.
Forgalmazó posta címe: Silko&Co Kft 1631 Pf:3
Forgalmazó e-mail címe: szerviz@silko.hu
Termék megnevezése: VT31120 LAICA vákuumfóliázó
Termék típusa: VT31120
Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 Olaszország
A termék a Magyarországi elsődleges forgalomba hozójaként kínált JÓTÁLÁSI feltételek:

1. Forgalmazó a termékre a fogyasztói szerződés alapján vásárolt termékre 2 év termékszavatosságot vállal.
2. A jótállási idő: 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós
fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított 1 év.
3. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül
(Fogyasztó: a
gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy –
Ptk. 685. § d) pont).
4. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés
megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30. ) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek
érdekében kérjük, hogy MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ
BIZONYLATOT is, amelyet a fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához
kérhet a szerelő.
5. ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA (pl. dátummal és
bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK.
6. Nem érvényesíthető a jótállás igény, ha:
a. A hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő
használat, beüzemelés, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,
b. A készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ingadozás ) következménye,
FONTOS TUDNIVALÓK:
7. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22. ) Korm. Rendelet tartalmazza.
8. A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz,
vagy a Forgalmazóhoz , vagy a közvetlenül a jótállási jegyen feltüntetet szervizhez is intézheti, akinek egy
jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint.
Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a
szakszerviz bevonásával ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét,ill. keletkezésének az okát.

A forgalmazó a termék fogyasztó által történt
megvásárlásától számított 1
vállal.

Javítási, ill. bevizsgálási igényével közvetlenül
fordulhat szerződött szakszerviz partnerünkhöz: A
javítóműhelyek címe: Orczy szervíz és alkatrész.

évre jótállást

Vásárlás dátuma:……………………………………………

1042. Bejárat (a Petõfi Sándor utca 33. szám)
Nyitva tartás: Nyitva: H-P 8:00 - 17:00

Üzleti eladóhelyi pecsét:……………………………………..
1089 Budapest, Baross u. 127
Nyitva: H-P 8:00 - 17:00
1016 Budapest, Hegyalja út 23.
Nyitva: H-P 8:00 - 18:00

1

A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát
képező szolgáltatás nyújtására kötelez.
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