
Megrendelő/vevő neve: …………………………………………………………….                                        szerződés száma: ………/20…. 
 
Megrendelő/vevő címe: ……………………………………………………………. 

 
Jótállási és gyártói megfelelőségi nyilatkozat 

Gyártó megfelelőségi nyilatkozata szerint a leszállított rendszer/rendszerelemek megfelelnek a vonatkozó műszaki, 
biztonsági, élet-, egészség- és környezetvédelmi előírásoknak, szabványoknak, így különösen: az építési termékek műszaki 
követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól szóló 
3/2003. (I.25.) BM-GKM-KvVM rendelet (mely az építési termékekre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések közelítéséről szóló 89/106/EGK Tanácsi irányelvvel; az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási 
szabályokról szóló 94/23/EK Bizottsági határozattal; az építési termékekre vonatkozó európai műszaki engedély általános mintájáról 
szóló 97/571/EK Bizottsági határozattal harmonizált szabályokat tartalmaz); a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági 
követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról szóló 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet (mely a nyomástartó berendezésekre vonatkozó 
jogszabályok összehangolásáról szóló 97/23/EK Európai Parlamenti és a Tanácsi irányelvvel harmonizált szabályokat tartalmaz); a 
termékfelelősségről szóló 1993. évi X. törvény (mely a a hibás termékekért való felelősségre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti 
és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 85/374/EGK Tanácsi irányelvvel harmonizált szabályokat tartalmaz);  a 
fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (mely az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK Európai Parlamenti és 
Tanácsi  irányelvvel harmonizált szabályokat tartalmaz) előírásainak. 
 A jótállási (garanciális), valamint a szavatossági jogok valamennyi, míg a PTK. szerinti kedvezőbb szavatossági jogok csak a 
fogyasztónak minősülő Megrendelőt illetik meg. Fogyasztónak az a Megrendelő minősül, aki önálló foglalkozásán és gazdasági 
tevékenységi körén kívül eső célok érdekében szerződést kötő természetes személy.  

Gyártó, rendeltetésszerű használat esetén a leszállított rendszer napkollektor elemeinek hibátlan működésére 10 év; a 
rendszer tartályaira 5 év; szivattyújára, vezérlőegységére, szelepekre, és a rendszer összes többi elemére 2 év jogvesztő határidőn 
belüli, a Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény szerinti jótállást (garanciát) vállal. Amennyiben a szerelést-
telepítést is Gyártó vagy Gyártó szerződött partnere végezte, a garancia kiterjed a szerelési munkára is és az a helyszíni telepítéstől 
számítva 1 éves jogvesztő határidőn belül érvényesíthető. Amennyiben a szerelést nem Gyártó vagy Gyártó szerződött partnere 
végezte a termékgarancia a leszállítástól kezdve számítandó, de az a telepítésből adódó hibákra nem vonatkozik. A garancia ill. 
szavatosság egyik esetben sem vonatkozik a Megrendelő vagy harmadik személy szándékos vagy gondatlan jogellenes 
cselekményéből, szakszerűtlen kezelésből vagy javításból ill. tárolásból és szállításból, átalakításból, kopó alkatrészek természetes 
kopásából ill. anyagfáradásból, üzemeltetői ügyetlenségből, a rendszeres karbantartás elmulasztásából, háborúból terrorizmusból és 
zavargásból, szoftver dátumfelismerési hibából, idegen tárgyak vagy jármű rádőléséből-ráeséséből-ütközéséből, és elemi kárból 
(különösen tűz, villámcsapás, robbanás, vihar, hónyomás, jégverés, felhőszakadás, földrengés, földcsuszamlás, föld- és kőomlás, 
földalatti üreg vagy építmény beomlása, árvíz, hasadó energia) származó hibákra. A szavatosság az eredeti, Gyártó által kibocsátott 
számla, míg a garancia ezen jótállási nyilatkozat felmutatásával együtt érvényesíthető. Szavatossági igény nem érvényesíthető ha a 
számla, jótállási igény pedig nem érvényesíthető ha a jótállási jegy hamis vagy hamisított, valamely lényeges adat rajta nem 
azonosítható. 

Helyszíni jótállás ill. szavatosság érvényes Gyártó vagy Gyártó szerződött partnere által telepített, rögzített rendszerre, 
valamint az önmagukban megvásárolt 10 kg-nál súlyosabb ill. kézipoggyászként nem szállítható rendszerelemekre; egyéb esetben a 
javítás érdekében a termék Gyártóhoz történő be- és visszaszállításáról Megrendelő saját költségén és veszélyén maga gondoskodik. 
Ha a termék a jótállási ill. szavatossági időn belül meghibásodott és a hiba oka garanciálisnak ill. szavatosságinak minősül: Gyártó 
törekszik arra, hogy a javítási határidő a 15 napot ne haladja meg. A javítás időtartamával a jótállás ill. szavatosság 
meghosszabbodik. A cserélt rendszer ill. rendszerelemek vonatkozásában Gyártó új jótállási jegyet bocsát ki. Az indokolatlanul 
késedelmesen bejelentett hiba Megrendelő terhére esik.  

Ha a termék a vásárlástól ill. átadástól számított 3 munkanapon belül meghibásodik és a hiba oka garanciálisnak ill. 
szavatosságinak minősül: Gyártó a rendszert/rendszerelemeket cseréli, feltéve, hogy a hiba a rendeltetésszerű működést 
akadályozza. 

Amennyiben a jótállási ill. szavatossági időn belül jelentkező hiba oka már a gyártáskor ill. kivitelezéskor fennállt 
(garanciális ill. szavatossági hiba) a Megrendelő 

- elsősorban: méltányos határidőn belül és módon díjmentes kijavítást vagy – a Megrendelő választása szerint - kicserélést 
kérhet (ha Gyártó méltányos határidőn belül nem vállalja vagy végzi vagy végezteti el a javítást Megrendelő jogosult 
Gyártó költségére saját maga vagy más által kijavíttatni azt). Ez a választási jog nem gyakorolható ha az a Gyártónak a 
másik joghoz képest aránytalan többletköltséget eredményezne. A kicserélt rendszerelemre a szavatosság ill. jótállás újból 
kezdődik. 

- másodsorban: ha a Gyártó fentieket nem vállalta vagy azoknak nem tud eleget tenni – a Megrendelő választása szerint – a 
hibás termék továbbhasználása mellett méltányos vételár visszatérítést (árleszállítás), vagy a termék maradéktalan 
visszaszolgáltatása mellett a teljes vételár visszaszolgáltatását kérheti. Jelentéktelen hiba miatt utóbbi jog (elállás) nem 
gyakorolható. 
A Megrendelő jogosult másik jótállási ill. szavatossági jogra áttérni, de egyúttal köteles a Gyártónak az ezzel okozott 

indokolatlan költségét megtéríteni. Gyártó jogosult a garanciális ill. szavatossági igények kielégítése érdekében szerződött partnert 
(javítószolgálatot) igénybe venni. 
               A jótállásra (garanciára) és a termékszavatosságra a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. 
törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a garanciaidőn 
túlra vonatkozóan az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. 
rendelet, és – fogyasztóinak minősülő szerződés esetén - a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási 
igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet vonatkozik. 
 
A termék/rendszer megnevezése, típusa, gyártási száma: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Jótállási igényével a Spring Solar KFT-hez fordulhat az alábbi elérhetőségeken: 
H-8111 Seregélyes-Jánosmajor Ipari Park 20. ép. 

tel/fax: +36 22 501 264 mobil: +30 204 9905 
e-mail: norbert.hanti@springsolar.hu honlap: www.springsolar.hu 

 
 

Kelt,………………….. ........................................................ .................................................    
                                         Gyártó: Spring Solar Kft. 


