
Szavatosság, jótállás 

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás fogyasztói tájékoztató. 
 

1. Kellékszavatosság 
 

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával? 
Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt 

érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 

 

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? 
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 az Eladó 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 az Eladó 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 az Eladó adott okot. 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét? 
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy 

a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait 

már nem érvényesítheti. Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt 

dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési 

határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen. 

 

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? 
Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét. 

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? 
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 

az Eladó 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. 

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a 

szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, 

azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos 

hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre 

gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan 

minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a 

Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek 

a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt 

termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az 

ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége. 

 

2. Termékszavatosság 
 



Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával? 
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy 

termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? 
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 

kérheti. 

 

Milyen esetben minősül a termék hibásnak? 
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. 

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 

éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. 

 

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? 
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával 

szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén 

Önnek kell bizonyítania. 

 

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 
A gyártó (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 (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. 

Felhívom 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 
 

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával? 
Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását. Hibás teljesítés esetén szerződés vagy jogszabályi 

előírás alapján a kötelezett a köznyelvben garanciaként ismert fogalommal megegyező 

jótállásra köteles. 2021. január 1-jétől a kötelező jótállás alá tartozó termék árától függ, hogy 

hány év jótállás jár. A jótállási idő a termék árától függően 1 év, 2 év vagy 3 év lehet. 

 Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 10 000 Ft – 100 000 Ft közé esik, 1 év 

jótállás vonatkozik a termékre. 

 Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára 100 001 Ft – 250 000 Ft közé esik, 2 év 

jótállás vonatkozik a termékre. 

 Ha a kötelező jótállás alá eső termék ára a 250 000 Ft-ot meghaladja, 3 év jótállás 

vonatkozik a termékre. 



Szerződéses alapú a jótállás, ha a kötelezett (akár a gyártó, akár a kereskedő) vállal saját 

maga, az általa meghatározott feltételek szerint jótállást a termékre. Ilyen esetben a jótállási 

(garancia) feltételeket kell elolvasni a jótállással kapcsolatban és a jótálláshoz jótállási jegy is 

jár. Jótállási igényt az a fogyasztó érvényesíthet, aki a termékkel és érvényes jótállási jeggyel, 

illetve a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása vagy szabálytalan 

kiállítása esetén az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal, az ÁFA törvény szerinti 

számlával vagy nyugtával rendelkezik. 

 

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján? 
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 

Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó 

Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben 

érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő 

határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől 

számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már 

eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben 

a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 

A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a 

fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás 

vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli 

esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni! 

 

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal? 
A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető 

különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a 

fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ha Ön vásárolt egy terméket, akkor az alábbi jogok illetik meg: 

Jog 
Meddig lehet 

érvényesíteni? 

Mi a szavatossági 

jog alapja? 

Mit lehet 

érvényesíteni? 

Gyártó által biztosított 

jótállás 

A jótállási feltételek 

szerint, amíg a gyártó 

erre lehetőséget ad (a 

jótállási feltételek és a 

jótállási jegy általában 

a termék dobozában 

található meg) 

A gyártó által vállalt 

feltételek szerint a 

gyártó és a vásárló 

közötti szerződés 

Tipikus esetben a 

jótállás szerint 

kijavítás, vagy 

kicserélést. 

Kereskedő által 

biztosított jótállás 

A jótállási feltételek 

szerint, amíg a 

kereskedő erre 

lehetőséget ad (a 

jótállási feltételek és a 

jótállási jegyet a 

kereskedő adja át a 

terméktől külön) 

A kereskedő által 

vállalt feltételek 

szerint a kereskedő és 

a vásárló közötti 

szerződés 

Tipikus esetben a 

jótállás szerint 

kijavítás, vagy 

kicserélést. 

Kormány Rendelet 

szerinti kötelező 

jótállás 

A termék eladási 

árától függően: 

10.000-100.000 FT-ig: 

1év. 

100.001-250.000 FT-

ig: 2 év. 

250.000 Forint 

felett:     3 év. 

A szavatosságot a 

151/2003 Korm. 

rendelet szabályozza. 

Első körben kijavítást, 

vagy kicserélést, 

második körben 

árleszállítást, a 

kötelezett költségére 

javítást, vagy elállást 

lehet érvényesíteni 

Termékszavatosság 

A termék első 

magyarországi 

fogalomba hozatalától 

számított 2 éven belül, 

közvetlenül a 

gyártóval, vagy 

magyarországi 

kereskedőjével 

szemben lehet 

érvényesíteni 

A szavatossági jogot a 

Ptk. szabályozza 

Csak kicserélést, vagy 

kijavítást lehet kérni. 

Kellékszavatosság 

A vásárlástól számított 

két éven belül lehet 

érvényesíteni. 

A szavatossági jogot a 

Ptk. szabályozza 

Első körben kijavítást, 

vagy kicserélést, 

második körben 

árleszállítást, a 

kötelezett költségére 

javítást, vagy elállást 

lehet érvényesíteni 



  

Javítással kapcsolatos határidők: 

A) Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék első alkalommal hibásodik meg és a terméket 

értékesítő vállalkozás vagy a szerviz megállapítja, hogy a termék nem javítható, akkor a 

vállalkozás 8 napon belül köteles cserélni a terméket. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, 

a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló 

számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a vásárló részére. 

Fontos kiemelni, hogy ez az új szabály nem vonatkozik az alábbi termékekre: 

elektromos kerékpár; elektromos roller; quad; motorkerékpár; segédmotoros kerékpár; 

személygépkocsi; lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi; utánfutó; motoros vízi jármű 

B) Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék meghibásodik és a terméket értékesítő 

vállalkozás vagy a szerviz megállapítása szerint a termék javítható, akkor a vállalkozásnak a 

korábbi szabályoknak megfelelően ezután is törekednie kell a termék 15 napon belüli 

javítására. Ha a javítási idő a 15 napot meghaladja, akkor a vállalkozás a fogyasztót 

legkésőbb a 15. napon tájékoztatni köteles a javítás várható időtartamáról. Ennek célja, 

hogy a vásárló tudja azt, hogy meddig kell a terméket nélkülöznie. A tájékoztatást a fogyasztó 

előzetes hozzájárulása esetén elektronikus úton vagy a fogyasztó általi átvételi igazolásra 

alkalmas más módon kaphatja meg legkésőbb a javításra átadástól számított 15. napon. A 

vállalkozás tájékoztatási kötelezettségének megvalósulását a fogyasztóvédelmi hatóság 

ellenőrzi. 

Fontos kiemelni, hogy a 15 napot meghaladó javításra vonatkozó értesítési kötelezettség 

vonatkozik az alábbi termékkörökre is: 

elektromos kerékpár; elektromos roller; quad; motorkerékpár; segédmotoros kerékpár; 

személygépkocsi; lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi; utánfutó; motoros vízi jármű 

C) Ha egy kötelező jótállás alá tartozó terméket 30 napon belül nem tudja megjavítani a 

vállalkozás/szervíz, akkor a vállalkozás 8 napon belül cserélni köteles a terméket, tehát a 

fogyasztó egy új terméket kap. Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a 

fogyasztó által bemutatott, a termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán 

feltüntetett vételárat 8 napon belül visszatéríteni a fogyasztó (vásárló) részére. 

Fontos kiemelni, hogy ez az új szabály nem vonatkozik az alábbi termékekre: 

elektromos kerékpár; elektromos roller; quad; motorkerékpár; segédmotoros kerékpár; 

személygépkocsi; lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi; utánfutó; motoros vízi jármű 

D) Ha egy kötelező jótállás alá tartozó termék a harmadik javítást követően újból 

meghibásodik, akkor a vállalkozás 8 napon belül köteles cserélni a terméket, tehát negyedik 

alkalommal már nem ragaszkodhat a javításhoz a vállalkozás. A háromszori javítás nem 

ugyanazon hibára vonatkozik. Tehát nem azt értjük rajta, hogy a termék háromszor ugyanazt a 

hibát produkálja pl.: 3-szor elromlik a kapcsoló, hanem 3-szori hiba függetlenül attól, hogy 

összefüggnek-e, pl.: elromlik a kapcsoló, rossz a motor, kiszakad a vezeték. 

Ha a termék cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a 

termék árának megfizetését igazoló számlán vagy nyugtán feltüntetett vételárat 8 napon belül 

visszatéríteni a fogyasztó (vásárló) részére. 



Fontos kiemelni, hogy ez az új szabály nem vonatkozik az alábbi termékekre: 

elektromos kerékpár; elektromos roller; quad; motorkerékpár; segédmotoros kerékpár; 

személygépkocsi; lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi; utánfutó; motoros vízi jármű 

 

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 

kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható 

fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a 

kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és 

visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás 

iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik. 

Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve 

olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás 

szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei 

szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó 

jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását. 

 

Három munkanapon belüli cseregarancia 
Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli 

cseregarancia intézménye. Három munkanapon belüli cseregaranciát a 151/2003. (IX. 22.) 

Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely 

szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a cseregarancia intézményét, akkor az 

eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden 

további nélkül a terméket ki kell cserélnie. 

 

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól? 
Az Eladó a 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 a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

A jótállás időtartama a 2021. január 1-jét követően vásárolt, kötelező jótállás alá tartozó 

termékek esetében meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, 

amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta, 

azaz amíg a hibás termék a vállalkozásnál, vagy a szerviznél javítás alatt van. Így elkerülhető, 

hogy miközben a javítási idő alatt nem tudja használni a vásárló a terméket, lejár a termékre 

vonatkozó jótállási idő. Ez elsősorban a jótállási idő végéhez közeledve meghibásodott 

termékek esetén lehetséges. 

E-jótállási jegyet is ki lehet állítani 

Továbbra is megmarad a lehetőség, hogy papíron, nyomtatott formában adja át a jótállási 

jegyet a fogyasztónak a vállalkozás. Azonban a vállalkozás dönthet úgy is, hogy a jótállási 

jegyet elektronikus úton adja a termék mellé, mind online vásárlás, mind üzletben történő 

vásárlás esetén. Az elektronikus úton átadott jótállási jegyet nevezzük e-jótállási jegynek. A 

vállalkozás dönti tehát el, hogy papír alapon vagy elektronikus formában adja át a vásárló 

részére a jótállási jegyet. 

Az e-jótállási jegyet legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon 

kell átadnia a vállalkozásnak a fogyasztó részére. Az e-jótállási jegy érkezhet e-mail 



formájában vagy letölthető dokumentumként vagy felhasználói fiókba küldöttként vagy 

applikáción keresztül. 

További újdonság, hogy az elektronikusan átadott számla egyben jótállási jegy is lehet 

abban az esetben, ha tartalma megfelel a jótállási jegyre vonatkozó összes előírásnak. 

A jótállás érvényesítéséhez nem kell a csomagolást megőrizni. 

A 2021. január 1-jétől érvényes szabályok egyértelműen kimondják, hogy a jótállási igény 

érvényesítésének nem feltételea termék csomagolásának megőrzése. Tehát a csomagolás 

hiányában is érvényesíthető a jótállási igény. 

A jótállás kezdő időpontjának meghatározása beüzemeléshez kötött termék esetében: 

Egyes kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek esetében beüzemelés szükséges a termék, 

például beépíthető tűzhely vagy kazán használatához. Előfordulhat, hogy a beüzemelésre a 

vásárláshoz képest később kerül sor. Ha ezt a fogyasztó a vásárlást követő 6 hónapon túl 

teszi meg, akkor a jótállás kezdő időpontja a termék átadásának (a vásárlásnak) a napja 
lesz. Ha a vásárlást követő 6 hónapon belül üzemelik be a terméket, akkor a beüzemelés 

napján kezdődik a jótállási idő. 

A kötelező jótállás alá tartozó termékek : 
•    háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, 

kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek bármely 

kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és egyéb légállapot-

szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, szőnyegtisztító-gép, 

padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, szivattyú; 

•    villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így 

különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, vízforraló, 

konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, szendvicssütő, 

elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos rotyogtatófazék, elektromos 

serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, 

rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló; 

•    gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, 

gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa; 

•    motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így 

különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró; 

•    motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, 

ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu; 

•    legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint 

napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett; 

•    egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen 

elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz; 

•    közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos 

kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, személygépkocsi, 

lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó; 

•    motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett; 

•    gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve 

mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági gyermekülés; 

•    gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen légzésfigyelő, 



szívhangfigyelő, bébiőrző; 

•    gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és kültéri, 

otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett; 

•    világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, 

fényforrás; 

•    biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett; 

•    elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, 

mobiltelefon, telefax-készülék, több funkciós készülék; 

•    híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, 

kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek részegységei, 

televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, műholdas 

helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és lejátszó, DVD-

felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali médialejátszó, egyéni 

hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, mikrofon és fülhallgató, head-set; 

•    információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali 

számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, fényképezőgép, 

film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, fotónyomtató, film- és 

diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, pendrive, memóriakártya, 

akkumulátor-töltő, számológép,    zsebszámológép; 

•    irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen iratmegsemmisítő, 

fénymásoló, laminálógép; 

•    írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- és 

írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék; 

•    optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, 

teleszkóp; 

•    hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett; 

•    órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett; 

•    bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett; 

•    mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett; 

•    lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett; 

•    sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök      10 000 Ft eladási ár 

felett; 

•    villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így 

különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva; 

•    nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek    50 000 Ft eladási ár 

felett; 

•    az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 10 

000 Ft eladási ár felett. 

 

A kötelező jótállás alá tartozó termékek közé tartozik 2021. január 1-jétől továbbá: 
•    nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó; 

•    árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros 

meghajtási redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny; 

•    kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett; 

•    garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett; 

•    zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett; 

•    napkollektor, napelem rendszerek 10 000 Ft eladási ár felett; 

•    játék hoverboard, játék e-roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett; 

•    külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett. 

 



A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási igényét jelezheti 

személyesen, levélben vagy email-ben az alábbi elérhetőségek egyikén: 

Levelezési cím: BESTMIND 2000 Kft. 2536. Nyergesújfalu, Liliom utca 15. 

Üzlet: BESTMIND 2000 Kft. 1134. Budapest, Dévai utca 12. 

Telefon: +36-20-953-2323 

E-mail: info@partyaruhaz.hu 

(Érvényes: 2021.01.01-től) 


