
Ismerje meg fogyasztói jogait! 
  
Elérkezett a karácsonyi ajándékok vásárlásának ideje! Ha szeretné elkerülni a 
kellemetlenségeket, legyen tudatos vásárló. Ismerje meg jogait! 
  
Mit jelent a szavatosság? 
  
A kellékszavatossággal az eladó felelősséget vállal azért, hogy az eladáskor hibátlan terméket 
adott el nekünk. Az árunak tehát nem lehet olyan rejtett hibája, amely csak később derül ki. 
Ezért vásárláskor győződjünk meg a termék kifogástalan állapotáról, mert ha később 
bebizonyosodik, hogy már ismertük a hibát, a szavatosság már nem érvényes! Ezért amint 
felfedeztük a problémát, a terméket minél hamarabb vigyük vissza, legfeljebb két hónapon 
belül. 
  
Mi a garancia? 
  
Vannak olyan termékek, melyekre jogszabály írja elő a jótállási kötelezettséget. Ez annyit 
jelent, hogy a gyártó, forgalmazó garantálja, hogy a megvásárolt termék legalább egy évig 
hibátlanul fog működni. A jótállás az üzembe helyezés első napjától kezdődik!  
  
A számlát érdemes eltenni! 
  
Jó tisztában lenni azzal, hogy panasz esetén pontosan mit és milyen sorrendben kérhetünk a 
kereskedőtől. Ha minőségi probléma lép fel, be kell tudnunk mutatni a számlát vagy a 
nyugtát, jótállási igényünket pedig a kereskedő által kiállított jótállási jeggyel 
érvényesíthetjük. Javításra szorul a termék? Lehetőleg a vásárlás helyszínére vigyük vissza, 
vagy forduljunk a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálathoz. Ha a javítás vagy a csere 
nem lehetséges, árleszállítást kérhetünk. Végső megoldásként a hibás termék 
beszolgáltatásával visszakapjuk pénzünket.  
  
Muszáj cserélni a hibás terméket? 
  
A kötelező jótállás alá tartozó termékeknél –pl. hűtőszekrény, személygépkocsi esetében– 
első körben javítást vagy cserét kérhetünk. A kereskedő a cserét elutasíthatja, ha számára a 
javítás kisebb költségráfordítással jár. Kivétel: ha a jótállásos termék 3 munkanapon belül 
hibásodik meg, s mi nem tudjuk azt rendeltetésszerűen használni, a kereskedő rögtön köteles 
cserélni. Ha mégis inkább a pénzünket szeretnénk visszakapni, vigyázzunk! A kereskedők 
gyakran kínálják fel lehetőségként a levásárlást is, azonban ezt nem vagyunk kötelesek 
elfogadni.  
  
Jó tudni! 
  
Az elhalványodó, eltűnő számlatartalom előforduló, de nem tipikus panasz. Elkerülhetjük az 
ilyen eseteket, ha a blokkról másolatot készítünk.  
   
Igaz vagy nem igaz? 
  
Hiedelem: A szavatosság/jótállás csak a csomagolással érvényes. 
Nem így van, a szavatossági és jótállási igények benyújtása ugyanis nem függ a 
csomagolástól, anélkül is fel kell dolgozni a fogyasztó panaszát. 



  
Hiedelem: Ha a cég, amelytől vásároltam az árut megszűnt, a jótállásom is haszontalan. 
Ez az állítás részben sajnos igaz. Ha a cég jogutód nélkül, bármilyen okból megszűnt, akkor a 
jótállást is “elveszítjük”. Azonban ha csak az üzlet szűnt meg, de van bolt máshol, vagy a cég 
továbbra is működik, a jótállás érvényes. Abban az esetben, ha a cég szűnik meg, de van 
jogutódja, akkor itt érvényesíthető a szavatosság/jótállás. 
  
Hiedelem: Akciós és használt termékre nincs garancia 
Nem igaz, mert az akciós termékekre is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a nem 
akciósakra. Egy kivétel van: ha a termék azért van leárazva, mert annak valamilyen hibája 
van. Fontos, hogy erről a vásárló tájékoztatást kapjon. A használt termékekre is legalább 1 év 
szavatossági idő vonatkozik. 
 


