
  Typ výrobku: 

  Datum prodeje:             Výrobní číslo:

   Razítko a podpis prodávajícího: 

 ZÁRUČNÍ LIST                                                   

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na výrobek uvedený v tomto záručním listu je poskytována záruka po dobu dvacet čtyři měsíců 
od data prodeje spotřebiteli. 
Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby 
nebo vadou použitých materiálů.
Výrobek je možno reklamovat u prodejce, který výrobek prodal spotřebiteli  
nebo v autorizovaném servisu. 
Při reklamaci je nutné předložit: reklamovaný výrobek, originální nákupní doklad, ve kterém je 
zřetelně uveden typ výrobku a jeho datum prodeje spotřebiteli, případně tento řádně vyplněný 
záruční list. 
Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné 
síťové napětí.

Spotřebitel ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě:
• zásahu do přístroje neoprávněnou osobou.
• nesprávné nebo neodborné montáže výrobku.
• poškození přístroje vlivem živelné pohromy.
• používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé.
• používání výrobku k profesionální či jiné výdělečné činnosti.
• používání výrobku s jiným než doporučeným příslušenstvím.
• nesprávné údržby výrobku.
• nepravidelného čistění výrobků zejména v případě, kdy je závada způsobena zbytky potravin, 

vlasů, domovního prachu nebo jiných nečistot.
• vystavení výrobku nepříznivému vnějšímu vlivu, zejména vniknutím cizích předmětů nebo 

tekutin (včetně elektrolytu z baterií) dovnitř.
• mechanického poškození výrobku způsobeného nesprávným používáním výrobku nebo jeho 

pádem.

Pokud zboží při uplatňování vady ze strany spotřebitele bude zasíláno poštou nebo přepravní 
službou, musí být zabaleno v obalu vhodném pro přepravu tak, aby se zabránilo poškození 
výrobku přepravou.

Aktuální seznam servisních středisek naleznete na: www.gogen.cz
Případné další dotazy zasílejte na info@gogen.cz

Veškeré náležitosti uvedené v tomto záručním listu platí pouze pro výrobky nakoupené a reklamované 
na území České Republiky.
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  Typ prístroja: 

  Dátum predaja:                       Výrobné číslo:

  Pečiatka a podpis predajca: 
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 ZÁRUČNÝ LIST                            

ZÁRUČNÉ PODMIENKY
mesiacov od dátumu prevzatia tovaru spotrebiteľom. Ak má výrobok uviesť do prevádzky iný 
podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia výrobku  
do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov 
od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Záruka 
sa vzťahuje na vady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo chybou 
použitých materiálov. 

Výrobok je možné reklamovať v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajuceho ktorý výrobok predal 
spotrebiteľovi, v ktorej je prijatie reklamácie v zmysle zákona možné, alebou osoby oprávnenej 
výrobcom výrobku na vykonávanie záručných opráv. 
Pri reklamácii je nutné predložiť: reklamovaný výrobok, originál nákupného dokladu, v ktorom je 
zreteľne uvedený typ výrobku a jeho dátum predaja spotrebiteľovi prípadne tento riadne  
vyplnený záručný list.

Výrobok je treba používať podľa návodu na obsluhu a musí byť pripojený na správne sieťové 
napätie.

Pokiaľ výrobok pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou  
alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak,  
aby sa zabránilo poškodeniu výrobku prepravou. 

Aktuálny zoznam servisných stredísk nájdete na: www.gogen.cz
Prípadné ďalšie dotazy zasielajte info@gogen.cz

Všetky náležitosti uvedené v tomto záručnom liste platia len pre výrobky nakúpené a reklamované  
na území Slovenskej Republiky.



 KARTA GWARANCYJNA                            

WARUNKI GWARANCJI
1) Niniejsza gwarancja dotyczy produktów produkowanych pod marką GOGEN, zakupionych 

w sklepach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2) Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu produktu.
3) Naprawy gwarancyjne odbywają się na koszt Gwaranta we wskazanym przez Gwaranta 

Autoryzowanym Zakładzie Serwisowym.
4) Gwarancją objęte są wady produktu spowodowane wadliwymi częściami i/lub defektami 

produkcyjnymi.
5) Gwarancja obowiązuje pod warunkiem dostarczenia do Autoryzowanego Zakładu  

Serwisowego urządzenia w kompletnym opakowaniu albo w opakowaniu gwarantującym 
bezpieczny transport wraz z kompletem akcesoriów oraz z poprawnie i czytelnie wypełnioną 
kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (paragon, faktura VAT, etc.).

6) Autoryzowany Zakład Serwisowy może odmówić naprawy gwarancyjnej jeśli Karta  
Gwarancyjna nosić będzie widoczne ślady przeróbek, jeżeli numery produktów okażą się 
inne niż wpisane w karcie gwarancyjnej a także jeśli numer dokumentu zakupu oraz data 
zakupu na dokumencie różnią się z danymi na Karcie Gwarancyjnej.

7) Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez Autoryzowany Zakład  
Serwisowy w terminie 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do naprawy przez zakład 
serwisowy, termin ten może być przedłużony do 21 dni roboczych w przypadku  
konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy.

8) Gwarancją nie są objęte:
• wadliwe działanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem  

(np. znaczące zabrudzenie urządzenia, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz, zalanie  
płynami itp.) lub użytkowanie niezgodne z instrukcją obsługi i przepisami bezpieczeństwa

• zużycie towaru przekraczające zakres zwykłego używania przez indywidualnego odbiorcę 
końcowego (zwłaszcza jeżeli był wykorzystywany do profesjonalnej lub innej czynności 
zarobkowej)

• uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnętrznymi (w tym: wyładowaniami  
atmosferycznymi, przepięciami sieci elektrycznej, środkami chemicznymi, czynnikami  
termicznymi) i działaniem osób trzecich

• uszkodzenia powstałe w wyniku podłączenia urządzenia do niewłaściwej instalacji  
współpracującej z produktem

• uszkodzenia powstałe w wyniku zalania wodą, użycia nieodpowiednich baterii  
(np. ładowanych powtórnie baterii nie będących akumulatorami)

• produkty nie posiadające wypełnionej przez Sprzedawcę Karty Gwarancyjnej
• produkty z naruszoną plombą gwarancyjną lub wyraźnymi oznakami ingerencji przez osoby 

trzecie (nie będące Autoryzowanym Zakładem Serwisowym lub nie działające w jego  
imieniu i nie będące przez niego upoważnionymi)

• kable przyłączeniowe, piloty zdalnego sterowania, słuchawki, baterie
• uszkodzenia powstałe wskutek niewłaściwej konserwacji urządzenia
• uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych (np. powódź, pożar, klęski żywiołowe, 

wojna, zamieszki, inne nieprzewidziane okoliczności)
• czynności związane ze zwykłą eksploatacją urządzenia (np. wymiana baterii)
• zapisane na urządzeniu dane w formie elektronicznej (w szczególności Gwarant zastrzega 

sobie prawo do sformatowania nośników danych zawartych w urządzeniu, co może  
skutkować utratą danych na nich zapisanych)

• uszkodzenia (powodujące np. brak odpowiedzi urządzenia lub jego nie włączanie się) 
powstałe wskutek wgrania nieautoryzowanego oprogramowania.

9)  Jeżeli Autoryzowany Zakład Serwisowy stwierdzi, iż przyczyną awarii urządzenia są  
przypadki wymienione w pkt. 8 lub nie stwierdzi żadnego uszkodzenia, koszty serwisu oraz 
całkowite koszty transportu urządzenia pokrywa nabywca.
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10) W wypadku wystąpienia wypadków wymienionych w pkt. 8 Autoryzowany Zakład Serwisowy 
wyceni naprawę urządzenia i na życzenie klienta może dokonać naprawy odpłatnej.  
Uszkodzenia urządzenia powstałe w wyniku wypadków opisanych w pkt. 8 powodują utratę 
gwarancji.

11) Wszelkie wadliwe produkty lub ich części, które zostały w ramach naprawy gwarancyjnej 
wymienione na nowe, stają się własnością Gwaranta.

12) W wypadku gdy naprawa urządzenia jest niemożliwa lub spowodowałaby przekroczenie 
terminów określonych w pkt. 7 a także kiedy naprawa wiązałaby się z poniesieniem przez 
Gwaranta kosztów niewspółmiernych do wartości urządzenia Gwarant może wymienić 
Klientowi urządzenie na nowe o takich samych lub wyższych parametrach. W razie  
niedostarczenia urządzenia w komplecie Gwarant może wymienić jedynie zwrócone części 
urządzenia lub dokonać zwrotu zapłaconej ceny jednak wówczas jest upoważniony  
do odjęcia kosztu części zużytych lub nie dostarczonych przez użytkownika (np. baterii, 
słuchawek, zasilacza) wraz z reklamowanym urządzeniem.

13) Okres gwarancji przedłuża się o czas przebywania urządzenia w Autoryzowanym Zakładzie 
Serwisowym.

14) W wypadku utraty karty gwarancyjnej nie wydaje się jej duplikatu.
15) Producent może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej gdy zaistnieją 

zakłócenia w działalności firmy spowodowane nieprzewidywalnymi okolicznościami  
(tj. niepokoje społeczne, klęski żywiołowe, ograniczenia importowe itp).

16) Gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw konsumenta wynikających  
z niezgodności towaru z umową sprzedaży.

17) W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy  
Kodeksu Cywilnego.

Uszkodzenie wyposażenia nie jest automatycznie powodem dla bezpłatnej wymiany  
kompletnego urządzenia. Jeżeli reklamujesz słuchawki, pilota, kable przyłączeniowe lub inne  
akcesoria NIE PRZYSYŁAJ całego urządzenia. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem  
w celu uzgodnienia sposobu przeprowadzenia procedury reklamacyjnej bez konieczności  
przesyłania całego kompletu do serwisu.

Kontakt w sprawach serwisowych: Digison Polska Sp. z.o. o., Tel. (071) 3577027, Fax. (071) 7234552, 
internet: http://www.digison.pl/sonline/, e-mail: serwis@digison.pl
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  Data sprzedaży:

  Numer serii:

  Pieczęć i podpis sprzedawcy:  Nazwa:  

  4. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
  Pieczęć i Podpis Serwisanta:

  2. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
  Pieczęć i Podpis Serwisanta:

  1. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
  Pieczęć i Podpis Serwisanta:

  3. Data Przyjęcia/Nr Naprawy/
  Pieczęć i Podpis Serwisanta:
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 JÓTÁLLÁSI JEGY                                                                                                  

Magyar Köztársaság területén történt vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 
12 hónapig terjedő , a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet szerint kötelező jótállást 
vállalunk, a jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti, és nem korlátozza.

Jótállási jegy kiállítási dátuma: .........................................................................................
Fogyasztási cikk típusa, megnevezése: ...........................................................................
Gyártási szám: ....................................................................................................................
A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható):
 .............................................................................................................................................. 
Gyártó és –külföldről származó termék esetén- importáló neve, címe: 
ETA a.s., Zelený pruh 95/97, 147 00 Praha 4-Bráník, Cseh Köztársaság
Forgalmazó (eladó) neve és címe (székhelye): ....................................................................
Vállalkozás (Forgalmazó) neve és címe (székhelye): ...........................................................
Vásárlás vagy üzembe helyezés időpontja:  .........................................................................
Jótállási szelvények:

 Jótállási szelvény

  Bejelentés időpontja:  .................... 
  Átvétel időpontja: …………………...............….......
  Bejelentett hiba:  ............................ 
  Hiba oka:  ...................................... 
  Javítás módja:  .............................. 
  Javítás meghosszabbítva   nappal. 
  (Javítási időtartam.)

  A javított termék visszaadásának időpontja:
  Munkalapszám: ...................................................
  Kicserelés ténye: ....……………………………..…
  Kicserélés időpontja: ...........................................

  Kelt.: 20  ............................ bélyegző
                  
                 Olvasható aláírás

  Bejelentés időpontja:  .................... 
  Átvétel időpontja: …………………...............….......
  Bejelentett hiba:  ............................ 
  Hiba oka:  ...................................... 
  Javítás módja:  .............................. 
  Javítás meghosszabbítva   nappal. 
  (Javítási időtartam.)

  A javított termék visszaadásának időpontja:
  Munkalapszám: ...................................................
  Kicserelés ténye: ....……………………………..…
  Kicserélés időpontja: ...........................................

  Kelt.: 20  ............................ bélyegző
  
                  Olvasható aláírás

 Jótállási szelvény

  JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY B   ETA a.s.
  Fogyasztási cikk 12 hónap jótállás
  Gyártási 
  Szám:  ........................................... 
  Eladás kelte:  .................................  
  .................................. 20 ....... hó .......... n.
 (betűvel)

  Eladó szerv:  .................................  
 (P.H.) aláírás

  JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY A     ETA a.s.
  Fogyasztási cikk 12 hónap jótállás
  Gyártási 
  Szám:  ........................................... 
  Eladás kelte:  .................................  
  .................................. 20 .......hó ............n.
 (betűvel)

  Eladó szerv:  .................................  
 (P.H.) aláírás
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FONTOS TUDNIVALÓK

Tisztelt fogyasztó, bízunk benne, hogy az Ön által megvásárolt 
készülék folyamatosan az Ön megelégedésére működni fog. 
Ennek ellenére az alábbi Fontos Tudnivalókra hívjuk fel figyelmét!

1) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, a 
151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt új 
tartós fogyasztási cikkekre vonatkozóan jótállási kötelezettség terjed 
ki. A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, 
amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező 
szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogy-
asztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak 
minősül.  
(Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi 
körén kívül eső célok érdekében eljáró személy 
Vállalkozás: aki a fogyasztókat érintő tevékenységét önálló fogl-
alkozásával vagy gazdasági tevékenységével összefüggő célok 
érdekében végzi Forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket 
közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza). 
Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését 
igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizony-
ítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 2§ alapján. 
Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg 
a fizetési bizonylatot is.

2) Kérjük, a készülék használatba vétele előtt feltétlenül olvassa  
el a használati útmutatót.

3) Kérjük, hogy a jótállási jegy a termék értékesítőjére és eladási hely-
ére vonatkozó adatait töltesse ki a vásárlás helyén  
(az értékesítő cég neve, címe, gyártási szám, vásárlás  
időpontja).

4) Ez a készülék kizárólag háztartásban, háztartási célra használha-
tó, amennyiben erről a használati útmutató, működési leírás, 
felhasználói kézikönyv vagy egyéb dokumentum  
másképp nem rendelkezik.

5) A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő áta-
dás vagy üzembe helyezésre kötelezett termék esetén az üzembe 
helyezés napjával kezdődik. A jótállás határideje a termék fogyasztó 
részére való átadásától vagy az üzembe helyezéstől ((amennyiben 
azt a vállalkozás vagy annak megbízottja végezte el) számított 1 év.

6) Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó 
- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést köve-
telhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, 
vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne. 
- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a váll-
alkozás a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e köte-
lezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott 
jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó  
- választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy 
elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs 
helye. 
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogy-
asztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határi-
dőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül 
kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijaví-
tást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 
Ha a vállalkozás a termék kijavítását megfelelő határidőre nem 
vállalja, vagy nem végzi el, a fogyasztó a hibát a forgalmazó költsé-
gére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja. 
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, 
amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen 
használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének 
kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (ter-
mékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba 
tekintetében újból kezdődik. 
A jótállási kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot 
megteremtésével kapcsolatos költségek – ideértve különösen az 
anyag-, munka- és továbbítási költségeket – a vállalkozást terhelik.

7) A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy 
hiányában, ha a fogyasztó jótállási igényt kíván érvényesíteni 
fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a 
fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

8) A jótállási kötelezettség teljesítése a vállalkozást terheli.
9) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a vállalkozás által a jótállási 

jegyen feltüntetett javító szolgálatnál (szervíznél) közvetlenül is 
érvényesítheti.

10) A készüléket meghibásodás esetén a jótállási jegyen  
feltüntetett szerviz vagy szervizek valamelyikébe kell beszállítani 
vagy postán - ha a termék jellege indokolja, akkor törékenyként – 
elküldeni a jótállási jeggyel. Utánvéttel feladott készüléket  
a szervizek átvenni nem tudnak!

11) A rögzített bekötésű, valamint a 10 kg-nál súlyosabb,  
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem  
szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével – az üzemelte-
tés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, akkor le- és felszereléséről, valamint az el- és vissza-
szállításról a vállalkozás gondoskodik.

12) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 
három munkanapon belül meghibásodott, a termék értékesítője a 
fogyasztó kívánságára köteles azt kicserélni, feltéve, hogy a me-
ghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A három 
munkanapon belüli csereigény esetén a vállalkozás nem hivat-
kozhat aránytalan többletköltségre (2013. évi V. törvény a Polgári 
Törvénykönyvről 6:159§).

13) Jótállási igény nem érvényesíthető: 
a. Rendeltetés ellenes használat, átalakítás, hibás vagy 
  szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy 
  egyéb nem gyártási eredetű meghibásodás esetén. 
b. Karbantartási – tisztítási munkák esetén. 
c. Nem a jótállási jegyen feltüntetett szerviz által  
  a fogyasztási cikken végzett bárminemű beavatkozás 
  esetén. 
d. A kopó alkatrészek rendeltetésszerű használatából 
  eredő kopása esetén. 
e. A készülék és/vagy a készülék tartozékainak  
  (pl. távirányító stb.) törése esetén. 
f. Autohifi termék esetében, amennyiben az autóhifit  
  (autórádió, autórádió magnó, CD-s autórádió, CD-váltó, 
  erősítő, ekvalizer, stb.) nem szakszervizben szerelték  
  be.

14) A gáz és a split klíma készülékek ill. a háromfázisú  
készülékek (dugvillával el nem látott készülékek) üzembe  
helyezésre kötelezettek, a jótállás csak abban az esetben  
érvényes, ha az üzembe helyezést a jótállási jegyen  
feltüntetett szervizek valamelyikével végezteti el.

15) A készülékek üzembe helyezése és beállítása nem tartozik  
a jótállási javítási kötelezettségek körébe, ezt az ügyfél  
megrendelésére a szerviz külön díjtétel felszámítása ellenében 
vállalja, akkor is, ha a termék a kijelölt szerviz által kötelezően 
üzembe helyezendő (split klímák és gáz készülékek) és akkor is, ha 
nincs üzembe helyezési kötelezettsége a szerviznek,  
de a vásárló azt megrendeli.

16) A hosszú ideig és nem megfelelő körülmények között történő tárolás 
a fogyasztási cikk műszaki állapotának romlását idézheti elő. Ez 
esetben a készüléket üzembe helyezés előtt át kell 
vizsgáltatni a biztonságos üzemeltetés érdekében.  
Az átvizsgálás költsége szintén nem tartozik a jótállási  
kötelezettség körébe.

17) A jótállás a fogyasztóvédelmi törvényből eredő jogait nem érinti.
18) Szavatossági igényt a forgalmazóval szemben érvényesíthet azzal, 

hogy ha bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló  
bizonylatot, akkor a szerződést megkötöttnek kell tekinteni. Ezért 
felhívjuk tisztelt vásárlóink figyelmét, hogy őrizzék meg  
a számlát/blokkot, hogy kétséget kizáróan igazolni tudják  
a fogyasztói szerződés megkötését.

19) Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereske-
delmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is 
kezdeményezheti.

20) Jótállásra, szavatosságra vonatkozó jogszabályok, rendeletek: 
151/2003 (IX. 22.) Korm. rendelet, Ptk. 6:159§ - 6:159§-ig, 49/2003 
(VII. 30.) GKM rendelet.

FIGYELEM!
Tartsa tisztán környezetét! Az elhasználódott készülék szilárd 
lakossági hulladékkal együtt nem helyezhető  
el, mivel így az élővilágot, emberi egészséget súlyosan károsí-
thatja. Kérjük, a terméket – élettartama végén – adja le a 
lakóhelyén illetékes elektromos készülékek, begyűjtésére 

szakosodott újrahasznosító vagy azok környezetbarát megsemmisítését 
végző hulladékgyűjtő udvarokban. Az elhasználódott termékről a hálóza-
ti kábelt tőben vágja le a begyűjtőhelyen való leadását megelőzően 
(figyelem, a kábelt se felejtse el leadni, mivel az is elektronikai hulladék!) 
Tájékoztatjuk, hogy a gyártót és a kereskedőt a 443/2012 (XII. 29.) 
Korm. rendelet szerint térítésmentes aru-visszavételi kötelezettség 
terheli.
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