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MOULINEX NEMZETKÖZI KORLÁTOZOTT GARANCIA 

 : www.moulinex.com  
Ez a termék, a garanciális időszak alatt és után, a MOULINEX által javítható. 

A tartozékok, fogyóeszközök és a végfelhasználói cserélhető alkatrészek megvásárolhatóak, amennyiben azok helyileg elérhetőek. Erről a 
MOULINEX www.moulinex.com című internetes oldalán tájékozódhat.  

 

A garancia 

Jelen termékre bármilyen, az alapanyagokból vagy a megmunkálásból eredő gyártási hiba esetén, a garanciális idő alatt, azokban az országokban 
*** amelyek a mellékelt országlistán feltüntetésre kerültek, a vásárlás dátumától számítva a MOULINEX garanciát vállal. 
A nemzetközi gyártói garancia fedez minden, a bizonyítottan hibás termék helyreállításával kapcsolatos költséget úgy, hogy bármelyik hibás 
alkatrész javítása vagy cseréje, illetve a szükséges munka révén a termék megfeleljen az eredeti előírásoknak. A MOULINEX saját döntése alapján 
a hibás termék javítása helyett egyenértékű vagy jobb csereterméket biztosíthat. A jelen garanciának megfelelően, a MOULINEX egyedüli 
kötelezettsége és az Ön kizárólagos döntése az ilyen jellegű javításra vagy cserére korlátozódik. 
 

Kizárólag háztartái célra történő használatra 

Ha nem háztartásban és/vagy magáncélra használták a terméket, kizárólag a MOULINEX kereskedelmi garanciája érvényes egy év időtartamra. 
 

Feltételek és kizárások 

MOULINEX nem köteles megjavítani az olyan terméket amelyhez nem csatoltáták a vásárlást igazoló blokkot / számlát. A termék közvetlenül, 
személyesen elvihető, vagy megfelelően becsomagolva, ajánlott küldeményként (vagy ezzel egyenértékű postai módszerrel) vissza kell küldeni 
azt a hivatalos MOULINEX márkaszervizbe. Az egyes országok hivatalos márkaszervizeinek pontos címéről a MOULINEX weboldalán 
(www.moulinex.com) tájékozódhat, vagy hívja fel a mellékelt Ország Listában szerepelő megfelelő ügyfélszolgálatot. A folyamatos ügyfél-
elégedettség és az eladás utáni szolgáltatások magas színvonalon tartása érdekében, a MOULINEX fenntartja a jogot, hogy ügyfél-elégedettségi 
kérdőívet juttasson el minden olyan ügyfeléhez aki valamilyen eladás utáni szolgáltatást vett igénybe bármely MOULINEX márkaszervizben. 
Jelen garancia kizárólag az otthoni célra vásárolt és háztartásban használt termékekre vonatkozik, és nem vonatkozik az olyan meghibásodásokra, 
amelyek a helytelen használat, gondatlanság, a MOULINEX utasításainak be nem tartásának, a termék átalakításának, vagy jogosulatlan 
javításának, a tulajdonos által történő hibás csomagolás, illetve a szállító által való helytelen kezelés eredményeként jöhettek létre. Ugyancsak 
nem vonatkozik a szokásos mértékű kopásra, elhasználódásra, természetes elszineződésre és a kopóalkatrészek karbantartására vagy cseréjére, 
továbbá a következőket sem fedezi:  

- nem megfelelő víz vagy fogyóeszköz használata  

- kifejezetten a termékazonosítón, illetve a műszaki leírásban 
szereplő adatoknak nem megfelelő feszültség vagy frekvencia 
miatt keletkező károk és rossz hatások  
-vízkőképződés (minden vízkőtelenítést a használati utasításnak 
megfelelően kell elvégezni) 
- mechanikai sérülés, túlterhelés, törés  

- a termékben lévő bármilyen üveg vagy porcelán sérülése 

- villámkár vagy túlfeszültség esetén 

- balesetek, beleértve a tűzestet, árvizet, vihart stb. 
- ha víz, por, idegen anyag vagy rovarok kerülnek a termék 
belsejébe (kivéve a kifejezetten rovarokra fejlesztett készülékeket) 
- kereskedelmi, vagy ipari használat a cég tevékenységének 
részeként 

 

Törvényes fogyasztói jogok 

Jelen nemzetközi MOULINEX garancia nem befolyásolja azokat a törvényes jogokat, amelyekkel a fogyasztó élhet, illetve azokat a jogokat, 
amelyeket nem lehet kizárni vagy korlátozni, továbbá azokat a jogokat sem, amelyek arra a viszonteladóra vonatkoznak, akitől a fogyasztó 
megvásárolta a terméket. Jelen garancia a fogyasztónak meghatározott jogokat biztosít, de a fogyasztó más törvényes jogokkal is rendelkezhet, 
amelyek tagállamonként vagy országonként eltérhetnek.  A fogyasztó az ilyen jellegű jogokat a saját belátása szerint érvényesítheti. 
***Amennyiben a terméket az egyik, a listán szereplő országban vásárolták, és azután azt egy másik, a listán szereplő országban használták, a 
nemzetközi MOULINEX garancia időtartama a használat országára vonatkozó időtartam még akkor is, ha a vásárlás országában más garancia 
időtartam érvényes. A javítási folyamat hosszabb időt igényelhet, ha a MOULINEX a terméket helyben nem értékesíti. Ha az új országban a termék 
nem javítható, a nemzetközi MOULINEX garancia egy hasonló vagy hasonló árú alternatív termékre történő cserére korlátozódik, amennyiben ez 
lehetséges. 
 

Jótálláskötelezett termék esetében: 
Ha Ön fogyasztó és a megvásárolt terméke tartós fogyasztási cikknek minősül a vonatkozó jogszabályok alapján akkor saját döntése alapján 
lehetősége van élni a forgalmazó által vállalt, törvény által előírt; 10 000 és 100 000 forint vételár között 12 hónapos, 100 001 és 250 000 forint 
vételár között kettő év, valamint 250 000 forint feletti vételár esetében a három év időtartamra szóló jótállással is, mely a gyártói garancia fentebb 
említett feltételeit nem érinti, de a “Feltételek és kizárások” fejezet vonatkozik rá. Ebben az esetben az Ön kényelme és az egyszerűbb ügyintézés 
érdekében elegendő a kapott vásárlási bizonylat megőrzése. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra 
átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Igényével 
közvetlenül a kereskedőhöz is fordulhat, aki a minőségi kifogás bejelentéséről jegyzőkönyvet vesz fel. A forgalmazó adatai a fizetési bizonylaton; 
termékének leírása, valamint a gyártó neve és címe a termék csomagolásának, valamint ezen dokumentumnak is része. Egy esetleges 
meghibásodás esetén az alábbi sorrendben kérheti az alábbiakat: kijavítást, kicserélést, árleszállítást vagy a hiba kötelezett költségére történő 
megjavítását, megjavíttatását, elállást. A forgalmazó köteles a nem javítható, a jótállási idő alatt több, mint három alkalommal történő javítás 
utáni újbóli meghibásodás esetén, valamint a harminc napon belül meg nem javított termékek esetében nyolc napon belül a terméket kicserélni, 
ennek meghiúsulása esetén a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános 
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán- feltüntetett vételárat visszatéríteni. Ha a rendeltetésszerű használatot 
akadályozó meghibásodást tapasztal a vásárlást követő három munkanapon belül, javasoljuk a forgalmazó megkeresését, aki köteles kicserélni a 
terméket, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Rögzített bekötésű és/vagy 10kg-nál nehezebb, tömegközlekedési 
eszközön nem szállítható termék esetében a ki-beszállítás költségét, illetve a helyszíni javítás költségeit a forgalmazó fedezi. Fogyasztói jogvita 
esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállás, 
a fogyasztó jogszabályból eredő jogait nem érinti. 


