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Rpieleniéq icl nnntie
Erre a Nikon termékre a 15112003 (lX,22) Kormányfndelet (a továbbiakban, Rendelet) értelryíébena
vásárlás napjától számitott 1 év jótállást biztosítuf A jótállás a fogyasztó torvénybol eredor{ogait nem érinti
A jótállás nem vonatkozik a termék használatáb2Í eredóen elhasználódó, kopó alkatrésze|re és tartozékokri
oéldául hordszíjra, táskákra. védósapkákra. sz/mkagylókra, elemekre, akkumulátorokrar/valamin't a burkolat
,endeltetésszerúhasználat mellett
bekovetfáó
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Kft a Rendelet szerlnti/svéves kotelezo jótállást biztositja a t<d/*ezatermékekre: Nikkor
és 1-Nikkor objektívek, önáf termékként vagy szettben tortén i5 vásáJás esetén is; objektív_
konverterek. lézeres távm/rt5k, vakuk, akkut<ilt k, tápegységek./

év Az egy éves k

telez jótáy'áson tul a Nikon kft önként vállal lovábby/egy év -korlátozott tartalmujótállást a kovetkezó terléket<re: a COOLPIX termékcsalád korvóaktfényképez gépei, valamint
Nikon 1 íényképezijgépvázak. Ezekre a termókekre a teljes jy'állási idótartam 2 év.
3
Az egy éves k teézy'joál'áson tljl a Nikon Kft onként válla| to/aonl xetta év -korlátozott tartalmujótállást a digitálifl,ik rreflexes (D-SLR) fényképezógéoy'ázakra A jótállás teljes idótartama 3 eV
é
10 év Az egy éVes k tgbz jótálláson tui a Nikon Corporation o/ént vállal további 9 év - korlátozott
2

i

Munkaszám:

.

nk:,

/...............,--..

év

/

.lavííás mórli:
Visszaszolgáltatás

év A Nikon

'l
hÁl\/A^

Beielentés iclónonti

Hiha

/

Iáiékoztatás a Nikon termékekre biztofott jótállás terméktípusonkénteltér<i/Ócitartamáról:

tartalmu-jótá]lf asport-optikai termékekre(keres táv2é vek,megfigyel távcs vek).Ajótállás

.,.

|/opontja:

/

30

idotartama 1/éV.
/
egy eve/xotetezo jótálláson tul a Nikon Corporatl/n önként vállal további 29 év - korlátozott
tartalmu-lótállást a céltáVcs vekre. A jótállás idot/rtama 30 év.
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aláírás, bélyegzó

{t további jótállás a rendeltetésszerLj használat mellett
beköyztkezo meghibásodások tétítémentes
rítására vonatkozik. Nem érvényesíthetókicserélésre
vagylelállásra (és ezen kereszt l vételár viss
Vag
ítésére)vonatkozó igény.
2, AD LR kitek esetében a kitben lévo
ára a fentiekben leírt 3 éves, míg a kitben lévó objektívekre
egy ev)eqtlas vonatkozik. A Nikon 1
:k esetében a jótállás a gépvázra 2 év, az objektívre egy év
3
s nem vonatkozik a
i burkolati elemekre, amelyekre a jótállás egy év.
4 A távcsovek 10
g a nem-elektronikai alkotórészekre vonatkozik. A
éves jótállása
kiterjesztett jótállás
iek elektronikai alkotórészeire és a külso kozmetikai
alkatrészekre, például a gt
agylókra, szemkagylók forgatható-csusztatható távtartó
szerkezetére, ame|vekre a
ildeqv év. A
iótállásának további részletei a jótállási
iótállási jegy
i
belso
oldalán találhatók

Meghibásodás esetén a javítás helye termékcsaládtól függ en eltér ! A javítás helyér l részletes
információk a jótállási jegy bels oldalán találhatók.

A vásárló jótálláson aíapuló jogai

A vásárlót a 15112003. (lX. 22 ) kormányrendeletben meghatározott jótállás esetében a Polgári
Torvénykonyvrol szóló 2013, évi V. torvény 6:159. -ban, valamint a 1912014. (lV.29,) NGM rendeletben
megállapított jogok illetik meg.
A vásárló kijavítást vagy kicseréléstigényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatosságijog teljesítése
lehetetlen, vagy ha az a kotelezettnek - másik kellékszavatossági i
osszehasonlítva aránytalan tobbletköltséget eredményezne
A kotelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy
tizenöt
ül elvégezze
A vásárló az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti
hibát a kotelezett
re maga
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerzódéstcil
Lllhat, ha a kote|ezett a kijavítá Vagy a
kicseréléstnem vállalta, e kotelezettségének a 'l5 napos
ridcjn belü|, a jogosult érdekeit
y kicseréléshez ftizodó érdeke meg
nem tud eleget tenni, Vagy ha a jogosultnak a kijavi
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak uj
i-iIhet beépítésre,
Ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon
lül hibásodott meg, az értékesít
egység azt azonos típusu uj termékre cseréli;
, hogy a meghibásodás a
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asználatot akadály ozza
Fogyasztói jogvita esetén a vásárló a megyei
békéltet<jtesttjlet eljárását is
h

-

Fontos tudnivalók a jótállással kapcsolatban
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bekezdése alapján a'.vásárló jótállási

mtjködo

a jótállási

jeggyel érvényesítheti,ezért kérjük,
j:
OnZZe meg,
ja, amit a jótállási jegyen feí kell tüt
A jótállás kezdete a vásárlás (átadás
A kereskedo a termék eladásakor
a jótállási jegy és a készülékszám
egyeztetnl, a Jótál|áSi
jegyet és a nemzetkozi
yet az eladás keltének felt ntetésével
iésazta
vásárlónak átadni.
pótolni.
Elveszett jótállási jegyet nem
Jótállási, javítási munkát
csak az érvényes jótállási jegy
n végezhetnek a felttjntetett
] '],. ',
javító szervizek.
A termék kijavítása ese
a jótállás határideje a hiba közlésének
ától a kijavításig eltelt idovel
meghosszabbodik
A jótállási jegyen
bármilyen javítás, torlés vagy átírás,
adatok bejegyzése, a jótállási
jegy
Vonja maga után.
A szabálytalanul
ított jótállási jegy alápján érvényesí
teljesítésea keresked t terheli
jogokat a termék fögyasztónak minos
A jótállásból
tulajdonosa érvényesíthetí.Fogyasztónak
minos l a
korén kívi]l eljáró természetes
, onáltó foglalkozása vagy iizleti te
személy.

Jótállási
1

15112003 (lX.22) Kormányrendelet 4

rosi) kereskedelmi és iparkamarák
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alapuló jótállás csak akkor biztosítható, ha a
Végezte el
áll fenn, ha a hiba bizonyíthatóan nem
lsszetii haszhálat, átalákitás, szaki
tlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár
!nye, továbbá bármilyéii::egyeb
, amikor a hiba oka a vásárlás után keletkezett
nem rendeltetésszerú használat elker
céljából a termékhez használati (kezelési) tmutatót
>{lQkelirnk és kérj k, hogy az abbanf1
saját érdekébentartsa be, mert az attól eltéro
kezelés miatt
hiba jótállás keretében nem orvosolható. Nem eredeti Nikon
tartozékok
rtyák kivételével- használata esetén a hibamentes mtjkodésért

esetében a kiterjesztett, nem jog
lést és beállítást (bel vést) igazoltan
ryi esetben: a jótál|ási kójelezettség

felelósséget
A rendszeres

elvégzése a vásárló feladata. Az ezek elmulasztásából esetleg
bekovetkezci hiba javítási
a vásárlót terhelik.
A jótállási idcjn belijl bekcjvetkezett meghibásodásokat kizárólag a Nikon hivatalos márkaszervize
javíthatja meg. ldegen beavatkozás kizárja a jóíállási kotelezettségtinket.
A jótállási felel sség nk kizárt, ha a készülékgyári számát eltávolították vagy megrongálták.

A vásárlónak hol és mikor kell bejelentenie jótáIláson alapuló igényét?
A vásárlónak a jótálláson alapuló igénye érvényesítésével
kapcsolatos nyilatkozatát a vásárlás helyén a

kereskedonek, vagy a.jótállás keretébe tadozó.javításokat rendeltetésszerűen végz javítószolgá|atnak
(szerviznek) kell bejelentenie. A vásárló koteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni

A javítás helye

coolplx fénvképezqépek:
COOLPlX Márkaszerviz
VSP Data a.s.
údotnízt 88
390 64 Tábor

Öeská Republika

web: www.vspdata.com

Ügyfélszolgálat telefonszáma: (belfoldi díjas) +36

e-mail címe:

@

1

COOLPlX fényképezrigépmeghibásodása
szállításról minden esetben a szeNiz
A hibabejelentés lehetoségeirol részletesen
Javítási kozpont oldalon, a COOLP|X márk
Kozpontnáí a (06 1) 232-1371 teleíon

pján.
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Nem-COOLPlX termékek:
Nikon KFT Szerviz
1143 Budapest, Hungária kcir t
Tel.: (06-1) 232-1372
e-mail: info.hu@nikon.com

Szervizgarancia
A Nikon Nemzetkozi

külföldi hivatalos Nikon szervizekben,
lástól számított 12 hónapon bel l a gyári
a javításra vonatkoznak a vásárló jogai

jegyen szerepló terü
eredetű meghibásod
(csere, vissz
a

További

1.A

Kft. tulajdonát képezik

2. Nem

zemszeriien elhasználódó alkatrészek, például
elemek, akkumulátorok, valamint a burkolal
karcolódása.

jótállásának részletei
ot évben (keresoiávcsovek, monokulárok, céltávcsovek,

eredet meghibásodások munka- és alkatrészkoltségétfedezi.

oi évig (céltávcsovek esetében 25 évig) a jótállás a javítások
adíj felszámításra ker l
ire. valamint a lézeres távmérokre, világító lupékra, EZ-micro
adapterekre biztosított egy éves jótállás a gyári eredetti

3. A távcsovek
mikroszkópokra és a
meghibásodások munka-

a

lkatrészköltségét fedezi

