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Eladó:

GASTROZONE Kft.
Székhely: Konečného 13, Brno Csehország
(A székhely nem azonos az üzemeltetési hellyel)
Cégjegyzékszám: 29181747, Adószám: CZ29181747
Banki összeköttetés: 12010501-01571982-00100000 (Raiffeisen BANK)
E-mail cím: uzlet@gastrozone.hu   
Weboldal: www.gastrozone.hu   
A vállalat üzemeltetési helye: Nováčková 401/53, Brno, 61400, Csehország

1. Az Eladó az általánosan kötelező jogszabályok alapján nyújt jótállást az eladott termékekre.
Ha az online katalógusban, ill. a www.gastrozone.sk weboldalon az adott terméknél az nincs
másképp  feltüntetve,  úgy  az  összes  márka  valamennyi  termékére  24  hónapos  garancia
érvényes. A szavatossági idő a Vevőnek kiállított számla időpontjától számítódik.

2. A jótállás a gyártási hibákra, termék hibákra, ill. más hibákra vonatkozik abban az esetben, ha
azokat nem a helytelen vagy kíméletlen használat,  nem a használati utasítással ellentétes
használat,  nem  mechanikus  sérülés  vagy  elhasználódás,  nem  természeti  katasztrófák,  pl.
villámcsapás vagy más légköri kisülés, nem tűz és víz vagy más természeti csapás által okozott
kár, pl. elektromos vagy telefon hálózati túlfeszültség okozott.
A jótállás nem vonatkozik azon termékekre, amelyekről eltávolították a gyártó bélyegzőjét, ill.
mechanikusan sérültek.
Az  Eladónak  jogában  áll  visszautasítani  a  reklamációt  abban  az  esetben,  ha  láthatóan
módosították a garancialevelet, pl. átírták.

3. A reklamáció érvényesítésének helyszíne a  GASTROZONE,  spol.  s  r.o.  társaság értékesítési
pontja  -  Nováčkova  401/53,  Brno,  61400,  ČR.  (A  személyes  látogatás  előre  megegyezett
időpontban lehetséges.  A társaság székhelye nem azonos az üzemeltetési helyszínével.) 

4. A reklamáció érvényesítésének helyszínére, tehát a közvetlen márkaszervizbe való szállítás
költségeit  a  Vevő  téríti  még  abban  az  esetben  is,  ha  az  Eladó  helyet  ad  az  adott
reklamációnak.  Jogos reklamáció  esetén,  ha  a  Vevő  közvetlenül  az  Eladónál  érvényesíti  a
reklamációt, az Eladó a megjavított terméket saját költségén futárszolgálat révén szállítja le a
Vevőnek.

5. A panaszolt termékhez szükséges hozzácsatolni  a  garancia levelet,  ill.  a vásárlási  bizonylat
vagy számla másolatát, valamint a részletes hibaleírást. Abban az esetben, ha garancialevél
nem lett  kiállítva a  termékhez,  elég csatolni  a  vásárlási  bizonylat  másolatát.  Ha a  termék
hibája tartósan nem jelentkezik, egyértelműen fel kell tüntetni azon körülményeket, amikor a
meghibásodás jelentkezik. A reklamált terméknek teljesnek kell lenni, ill. küldés esetén be kell
azt csomagolni.

6. Az  Eladó  a  jogos  és  helyesen  érvényesített  reklamáció  alapján  a  meghibásodást  köteles
elhárítani a termék javításával, ill. vagy ugyanolyan termékre való cserével, vagy az eredeti
termékhez  hasonló  paraméterekkel  rendelkező  termékre  való  cserével.  A  reklamáció
intézésének módjáról az Eladó dönt.
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7. A reklamáció határideje 30 nap a termék átvételétől számítva. Abban az esetben, ha technikai
okok miatt  nem megoldható a reklamáció ügyintézése ezen időn belül (pl.  ha a terméket
külföldi gyártóhoz szükséges elküldeni javításra), ezen 30 nap alatt a Vevő tájékoztatást kap
arról, hány nappal hosszabbodik a reklamációs idő hossza.

GASTROZONE, Kft.


