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1. A jótállás időtartama
1.1 A Somogyi Elektronic Kft. mint kötelezett az  
általa forgalomba hozott, fogyasztói szerződés keretében vásárolt,  
CO-9D-INT, CO-9X, CO-9X-10T-FF és SCB10-INT szén-monoxid  
vészjelző termékekre, valamint az ST-622-INT és ST-625-INT füstérzékelőkre 
egy évig a 151/2003. (IX.22) Kormányrendelettel összhangban jótállást vállal 
(alapjótállás); e jótállási határidő jogvesztő. A jótállási határidő a fogyasztási 
cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállal-
kozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. A 
kötelező jótállás Magyarország közigazgatási területén érvényes.
1.2 Az 1.1 pontban meghatározott alapjótállás időtartamán túl a Somogyi Elekt-
ronic Kft. a Ptk. 6:171. §-a alapján a jelen jótállási jegyben foglalt feltételekkel ön-
kéntes jótállás formájában a termékek használati útmutatójában meghatározott 
specifikációk szerint önkéntes jótállást vállal, a következők szerint:
CO-9X és CO-9D modell esetében a vásárlás időpontjától számított további 
hat évig, vagy a készüléken megjelölt szavatossági lejárati időpontig (a két em-
lített időpont közül a korábban bekövetkezőt kell figyelembe venni);
CO-9X-10T-FF és ST-622-INT modell esetében a vásárlás időpontjától szá-
mított további kilenc évig, vagy a készüléken megjelölt szavatossági lejárati 
időpontig (a két említett időpont közül a korábban bekövetkezőt kell figye-
lembe venni);
SCB10-INT modell esetében a vásárlás időpontjától számított további kettő 
évig, vagy legfeljebb a készüléken megjelölt szavatossági lejárat időpontig (a 
két említett időpont közül a korábban bekövetkezőt kell figyelembe venni);
ST-625-INT modell esetében a vásárlás időpontjától számított további négy 
évig, vagy legfeljebb a készüléken megjelölt szavatossági lejárat időpontig (a 
két említett időpont közül a korábban bekövetkezőt kell figyelembe venni).
A Somogyi Elektronic Kft. az általa önkéntesen vállalt jótállási időszak alatt a 
terméket az említett ugyanolyan vagy hasonló termékre kicseréli. Az önkén-
tes jótállás keretében a Somogyi Elektronic Kft. egyéb kötelezettséget nem 
vállal, az önkéntes jótállásra az 5. pont rendelkezései nem irányadóak.
2 A jótállási jog jogosultja
2.1 A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa (a tulajdonjog átruházása 
esetén az új tulajdonos) érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
3 A jótállásból eredő jogok érvényesítésének feltételei
3.1 A jótállásból eredő jogok jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási 
jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bo-
csátásának elmaradása ugyanakkor nem érinti a jótállási kötelezettségválla-
lás érvényességét.
3.2 Ha a jótállási jegy bármilyen okból nem állna a fogyasztó rendel-
kezésére, a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az 
ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot (számlát vagy nyugtát) a 
fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az  
ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal (számlával vagy nyugtával) is ér-
vényesíthetőek. 
4 A készülék hibájának és a jótállási igénynek bejelentése
4.1 A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kö-
telezett kötelezettségének a fogyasztó felhívására – megfelelő határidőben – 
nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számí-
tott három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási 
idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
4.2 A fogyasztó jótállási igényét a vásárlás helyén érvényesítheti, ahol tájé-
koztatják a jótállási igény intézésének menetéről. A vásárlás helye a számlán, 
vagy alább a forgalmazó pecsétjén látható. A Somogyi Elektronic Kft. az ön-
kéntes jótállást is a forgalmazón keresztül nyújtja.
4.3 A felmerült hibát annak felfedezése után késedelem nélkül be kell jelen-
teni. A hibát annak felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát 
késedelem nélkül bejelentettnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő 
kárért a fogyasztó felelős.
4.4 A jótállási igényt a termék minden olyan hibája miatt határidőben érvé-
nyesítettnek kell tekinteni, ami a megjelölt hibát előidézte. Ha a fogyasztó a 
jótállási igényét a terméknek – a megjelölt hiba szempontjából – elkülönít-
hető része tekintetében érvényesíti, akkor a jótállási igény a termék egyéb 
részerire nem minősül érvényesítettnek. 
5 A fogyasztónak a jótálláson alapuló jogai
5.1 A fogyasztó jogait a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(Ptk.) és a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, a szavatossági és jótállási igé-
nyek intézését a 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet szabályozza.
5.2 A jelen jótállás az Ön jogszabályból eredő szavatossági és egyéb jogait nem érinti.
5.3 Jótállási igénye alapján Ön
5.3.1 kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehe-
tetlen, vagy ha az a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva arány-
talan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan 
állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási jog teljesí-
tésével Önnek okozott érdeksérelmet; vagy
5.3.2 az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett 
költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől 
elállhat, ha a kötelezett vagy közreműködője a kicserélést nem vállalta, e kö-
telezettségnek a 6.1 pont szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha 
az Ön kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
5.4 Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
5.5 Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három 
munkanapon belül meghibásodott, kívánságára azt kicseréljük, feltéve, hogy 
a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot nem akadályozza.
5.6 A választott jótállási igényről Ön jogosult másikra áttérni, azonban az átté-
réssel okozott költséget köteles megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett 
vagy közreműködője adott okot, vagy ha az áttérés egyébként indokolt volt.
6 A jótállási igény teljesítése
6.1 A kicserélésre – a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendel-
tetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve, 
illetve a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kerül sor.
6.2 Törekszünk arra, hogy a kicserélés elvégzése legfeljebb 15 napon belül 
megtörténjen.
7 A jótállási igény teljesítésének hatása a jótállási időre
7.1 A dolognak a kicseréléssel érintett részére a jótállási idő újból  
kezdődik.
8 A jótálással kapcsolatos egyéb rendelkezések
8.1 A jótállási igényével kapcsolatos jogvita esetén a megyei (fővárosi) keres-
kedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezde-
ményezheti.
9 A Somogyi Elektronic Kft. jótállási felelősségének korlátozása vagy kizárása
9.1 A Somogyi Elektronic Kft. sem az alapjótállás, sem pedig az általa vállalt ön-
kéntes jótállás esetén nem vállal jótállási felelősséget azon hibák miatt, melyek a 
termékek fogyasztónak történt átadását követően a nem rendeltetésszerű hasz-
nálat, hanyagság vagy nem megfelelő tárolás, nem a használati útmutatóban 
foglaltak szerint való használat vagy karbantartás, vagy egyéb, a vásárlás után 
keletkezett ok okozott, illetve olyan készülékekre, amelyeken bármilyen szak-
szerűtlen módosítást végeztek, vagy ilyenre szétszerelés útján kísérletet tettek.
9.2 A Somogyi Elektronic Kft. által fentiek szerint vállalt jótállás következ-
ménykárokra nem terjed ki. A Somogyi Elektronic Kft. nem vállal felelő-
séget: a) közvetett, közvetlen, véletlenszerűen bekövetkezett vagy követ-
kezményszerű károkért; b) az üzletvitel megszakításából eredő károkért; c) 
elmaradt hasznokért; d) elmaradt árbevételért; e) ingatlan vagy tőke hasz-
nálatának a kimaradásából eredő veszteségekért; f) a várt megtakarítások 
elmaradásárért, illetve adatvesztérést.
9.3 Karbantartási munkák elvégzése, illetve elvégeztetése a vásárló felada-
tát képezi. Ha a dolog meghibásodásában e karbantartási kötelezettség el-
maradása is közrejátszhatott, a javítási költségeket közrehatása arányában a  
fogyasztó köteles viselni.
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