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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
Fontos biztonsági figyelmeztetések

A terméket gondosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy ne dobjon ki semmit, mielőtt
minden alkatrészt meg nem talál.
Olvassa el az összes fi gyelmeztetést és utasítást. A fi gyelmeztetések és utasítások fi
gyelmen kívül hagyásának áramütés, tűz és/vagy komoly sérülés lehet a következménye.

VIGYÁZAT!  Óvakodjon az áramütéstől!

Csomagolás

A berendezés védőcsomagolásban van, hogy az átszállítás közbeni sérüléstől védve legyen. Ez a 
csomagolás újrahasznosítható anyagból készült.

Használati utasítás

Mielőtt a merülőszivattyút használni kezdi, olvassa el a következő biztonsági előírásokat és a 
használati útmutatót. Ismerkedjen meg a kezelőelemekkel és a berendezés helyes használatával. 
Az útmutatót gondosan őrizze meg későbbi szükség esetére. Ha a berendezést újabb 
személynek adja el, az útmutatóval adja át. A használati útmutató utasításainak betartása a kerti 
berendezés helyes használatának alapja. A használati útmutató szintúgy tartalmaz utasításokat 
a kezelésre, karbantartásra és javításra vonatkozóan.

Megjegyzés: Amennyiben a készüléket más személyeknek kívánja átadni, mellékelje
a használati útmutatót is. A mellékelt használati útmutató betartása a sövénynyíró 
előírásszerű használatának előfeltétele. A használati útmutató egyben használati, kezelési 
és javítási utasításokat is tartalmaz.

A gyártó nem felel az útmutató utasításainak be nem tartásából adódó 
balesetekért vagy károkért.



35 HU

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓMERÜLŐSZIVATTYÚ

A gép bemutatása és a csomagolás tartalma | Üzembehelyezés

2. A GÉP BEMUTATÁSA ÉS
A CSOMAGOLÁS TARTALMA

A berendezés leírása (lsd kép 1)

1   Szivattyú készüléktest
2   Tápkábel dugóval
3   Tömlőcsatlakozás 1“/2“ tömlőhöz
4   Könyök
5   Tömlőcsatlakozás és könyök - összeszerelt
6   Úszókapcsoló
7   A magasság beállítása az úszókapcsolóhoz

A csomagolás tartalma

Merülőszivattyú
Használati utasítás
Tömlőcsatlakozás és könyök

Ha hiányzik vagy sérült egy alkatrész, kérjük forduljon az eladójához, ahol a berendezést vette.

3. ÜZEMBEHELYEZÉS
Telepítés

A merülőszivattyú a következőképpen telepítendő:
Állandósult helyzetben szilárd csővel
Állandósult helyzetben rugalmas tömlővel
Soha sem szabad a szivattyút a kieresztő tömlőre vagy tápkábelre akasztva telepíteni további
támaszték nélkül.
A merülőszivattyút a fogantyúnál kell felakasztani, vagy a tartály aljára kell helyezni.
A szivattyú helyes működéséhez a tartály aljának védve kell lennie bármilyen
szennyeződéstől (tisztavizes szivattyúra érvényes) és nagyobb lerakódásoktól (a 
szennyeződések nagysága lsd. az egyes modellek mászaki specifi kációjában).
Ha a víz szintje nagyon lecsökken, bármilyen lerakódás gyorsan kiszárad és
megakadályozza a szivattyú újabb elindítását. Ezért elkerülhetetlen a merülőszivattyút 
rendszeresen ellenőrizni (elindításával).
Az úszó úgy van beállítva, hogy a szivattyú azonnal elindítható legyen. 
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Ezen utasítások fi gyelmes elolvasása után a szivattyút üzembe helyezheti, azonban tartsa 
észben a következő pontokat:

Ellenőrizze, hogy a szivattyú a tartály alján áll.
Ellenőrizze, hogy a kieresztő tömlő jól van rögzítve.
Ellenőrizze, hogy az elektromos csatlakoztatás 230 V ~ 50 Hz.
Ellenőrizze, hogy az elektromos aljzat jó állapotban van.
Győződjön meg, hogy víz soha sem kerülhet a tápvezetékhez.
Kerülje el, hogy a szivattyú üresben üzemeljen.

A szivattyú üzembehelyezése előtt kérjük ellenőrizze a következő pontokat:
Az úszókapcsolót úgy kell telepíteni, hogy az üzemeltetési szint vagy kikapcsolási szint kis
erővel elérhető legyen. Az ilyen telepítés ellenőrzéséhez a szivattyút tegye vízzel telt tartályba, 
emelje meg óvatosan az úszókapcsolót, majd engedje le. Ennél a műveletnél fi gyelje, hogy a 
szivattyú elindult-e és kikapcsolt.
Győződjön meg, hogy az úszókapcsoló és a retesztartó közötti távolság nem túl kicsi. Túl
kicsi rés esetén nem szavatolható a helyes működés.
Amint beállítja az úszókapcsolót, győződjön meg, hogy nem érintkezik az alátéttel azelőtt,
hogy a szivattyú kikapcsol.
Az úszókapcsoló üzemeltetési pontjának helyzete beállítható az úszókapcsoló
módosításával a retesztartóban.

VIGYÁZAT!  Üresben üzemeltetés veszélye.

Megjegyzés: A tartálynak a szivatyúhoz legalább m 40 × sz 40 × m 50 cm kell legyen,
hogy az úszókapcsoló szabadon mozoghasson.

Hálózathoz csatlakoztatás

A merülőszivattyú dugóval rendelkezik, amely megakadályozza a kisüléseket és teljesíti a 
vonatkozó szabványokat. A szivattyút 230 V ~ 50 Hz biztonsági aljzathoz csatlakoztatásra 
tervezték. Győződjön meg, hogy hibátlan állapotban van. Szúrja a dugót az aljzatba és a 
szivattyú használatra kész.

VIGYÁZAT!  Ha a tápkábel vagy a dugó bármi módon sérült, a kábelt ne javítsa és forduljon
a szakszervizhez!

VIGYÁZAT!  Ezt a javítást csak márkaszerviz végezheti.
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Használati utasítások

4. HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
A használat célja

Ez a szivattyú bármikor használható, ha vizet akar áthelyezni egyik helyről a másikra, pl. a
háztartásban, mezőgazdaságban, kertben és más területeken.
A készülék rendeltetése a háztartási felhasználás.
Nem megfelelő professzionális használatra.
A merülőszivattyú megfelelő vezetékes vízzel és medence klóros vizével való munkára.
Nem alkalmas szennyvízzel, sós vízzel, agresszív vagy gyúlékony anyagokkal való munkára,
élelmiszeriparban használatra vagy szivattyúként kerti tavakba.
Nem alkalmas ivóvíz szivattyúzására!

Használati utasítások

VIGYÁZAT!  A berendezés beállításának vagy karbantartásának elvégzése előtt, vagy ha az
áramvezeték becsípődött vagy sérült, mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból!

Megjegyzés: A merülőszivattyú használata előtt kérjük minél előbb olvassa el az összes
biztonsági utasítást és a szivattyú használatára vonatkozó utasításokat. Csak az utasítások 
elolvasása után működtetheti biztonságosan a szivattyút és használhatja ki megbízhatóan 
az összes funkcióját. Be kell tartani az öszes helyi előírást. Ezek az előírások a részletekkel 
együtt érvényesek, amelyek az utasításokban szerepelnek.

VIGYÁZAT!  Ha a szivattyút medence vagy kerti tó közelében vagy szélén használja, az
áramhálózat biztosítékkal kell rendelkezzen. A szivattyú nem használható, ha a medencében 
vagy kerti tóban emberek vannak! Akkor se használja, ha a medencében vagy kerti tóban 
halak vagy más élőlények vannak. A telepítéshez lépjen kapcsolatba szakirányú céggel.

A merülőszivattyú maximum 35 °C-os víz szivattyúzására van tervezve.
Ez a szivattyú nem használható más folyadékhoz, különösen motorolajhoz, tisztítószerhez és
más vegyi anyaghoz!

Árambiztonság

A szivattyú bármilyen aljzathoz csatlakoztatható, amelyik az adott szabványok szerint volt
telepítve.
Az aljzatban levő áram 230 V ~ 50 Hz kell legyen.
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VIGYÁZAT!  Fontos a személyi biztonságra nézve. A merülőszivattyú első használata előtt
kérjük hagyja ellenőriztetni szakemberrel a következő tételeket:
• Földelés
• Nullás vezeték
• Az áramvédőnek meg kell felelnie az energetikai biztonsági szabványoknak és hibátlanul 
kell működnie.
• Az áramcsatlakoztatásnak nedvességtől védettnek kell lennie.
• Ha az áramvezeték elárasztása fenyeget, magasabbra kell emelni.
• Minden körülmények között akadályozza meg agresszív folyadékok és durva anyagok
     berendezésbe jutását.
• Az áramcsatlakoztatásnak fagytól védettnek kell lennie.
• A szivattyút védeni kell a szárazon működéstől.
• A megfelelő eszközökkel gátolja meg gyerekek hozzáférését a szivattyú részeihez.

5. KARBANTARTÁS ÉS TÁROLÁS
Ez a merülőszivattyú karbantartásnélküli, minőségi termék, amely többszöri ellenőrzésnek volt 
alávetve. Javasolt rendszeres ellenőrzést és karbantartást végezni, ami hosszú élettartamot és 
állandó működőképességet biztosít,

VIGYÁZAT!  Bármilyen karbantartás előtt húzza ki a tápkábelt.

Karbantartás

Ha a szivattyú működtetés közben sokszor van áthelyezve, minden használat után át kell
öblíteni tiszta vízzel.
Stabil telepítés esetén az úszókapcsoló működését 3 havonta ellenőrizni kell.
Bármilyen rostot lerakódást, ami a szivattyúban rakódhat le, vízárammal kell eltávolítani.
3 havonta a felfogó tartály alját meg kell tisztítani a sártól.
A lerakódásokat az úszón távolítsa el tiszta vízzel.

A szivattyú rotorjának tisztítása

Ha a szivattyú készüléktestben nagymértékű szennyeződés rakódik le, a szivattyút öblítse át 
tiszta vízzel.

6. MŰSZAKI ADATOK
FVC 4001-EK FVC 4002-EK

Feszültség/frekvencia 230 V ~ 50 HZ 230 V ~ 50 HZ

Fogyasztás 750W 900 W
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Műszaki adatok | Mit tegyek, ha...

Maximum átvitt mennyiség 12 000 l/ó 14 500 l/ó

Maximum kinyomás 8 m 10 m

Maximum merülési mélység 8 m 10 m

Közeg maximum hőfok 35 °C 35 °C

Szilárd anyag maximum mennyiség a közegben Dia. 35 mm Dia. 25 mm

Kapcsolási pont magasság: Bekapcsolva Ca. 50 cm Ca. 50 cm

Kapcsolási pont magasság: Kikapcsolva Ca. 5 cm Ca. 5 cm

7. MIT TEGYEK, HA...
Ha... Okok Javítás

A szivattyú nem 
indul el

Nincs tápellátás• 
Az úszó nem kapcsol be• 

Ellenőrizze a tápellátást• 
Tegye az úszót magasabb • 
helyzetbe

Nincs átfolyás A beszívó szita koszos • 

A nyomástömlő meg van • 
hajolva

Mossa át a beszívó szitát • 
vízárammal
Egyenlítse ki a tömlőt• 

A szivattyú nem
kapcsol ki

Az úszó nem tud lejjebb • 
ereszkedni

A szivattyút tegye jól a tartály • 
aljára

Nem elégséges 
áramlás

A beszívó szita koszos• 
Csökkent a szivattyú • 
kapacitása a koszos és 
hordalékos víz miatt

Tisztítsa meg a beszívó szitát• 
Tisztítsa meg a szivattyút és a • 
tömlőt mossa át tiszta vízzel

Rövid idő múlva
a szivattyú kikapcsol

A hőbiztosíték leállítja • 
a szivattyút koszos víz 
bekerülésével
A víz túl forró. A hőbiztosíték • 
leállítja a szivattyút

Húzza ki a tápkábelt. Tisztítsa • 
meg a szivattyút és a felfogó 
tartályt
Győződjön meg, hogy nincs-e • 
túllépve a 35 °C-os vízhőfok

Megjegyzés: Nem vonatkozik a garancia:
A forgó mechanikus szigetelés sérülésére üresben működtetés, vagy a vízben levő idegen

        tárgyak miatt
A keringetés blokkolására idegen tárgyak miatt
Sérülésre a szállítás során
Sérülésre szakavatatlan beavatkozás miatt
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8. MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
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Megfelelőségi nyilatkozat
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9. MEGSEMMISÍTÉS

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT 
CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉRŐL.
A használt csomagolóanyagot helyezze a község által erre a célra kijelölt 
hulladékgyűjtőbe.

A termékeken vagy a kísérő dokumentumokban levő jel azt jelzi, hogy a 
használt elektromos és elektronikus termékeket tilos a megszokott települési 
hulladékba rakni. A megfelelő likvidálás, felújítás vagy újrahasznosítás céljával 
adja át ezen termékeket a kijelölt gyűjtőhelyre. Az EK némely országában 
vagy más európai országokban alternatív módon a terméket visszaviheti 
az értékesítőnek, akitől a terméket megvásárolta egy új, ekvivalens termék 
vásárlása esetén. Ezen termék megfelelő likvidálásával hozzásegít az 
értékes természeti kincsek megőrzéséhez és segíti a környezetre és emberi 
egészségre gyakorolt potenciális negatív hatások megelőzését, ami a 
helytelen hulladék likvidálás következménye lehet. A további részleteket a helyi 
hivatalban vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen kaphat. Az ilyen jellegű hulladék 
helytelen likvidálása a nemzeti előírásoknak megfelelően bírsággal sújtható.

Az Európai Közösség országaiban működő cégek részére 
Ha elektromos vagy elektronikus berendezéseket kíván likvidálni, kérje ki 
a szükséges információkat az kereskedelmi képviselőjénél vagy az áru 
értékesítőjénél. 

Likvidálás az Európai Közösségen kívüli országokban
Ez a jel az Európai Közösségen belül érvényes. Ha ezen terméket kívánja 
likvidálni, a megfelelő likvidálást illetően kérje a tájékoztatást a helyi 
hivatalokban vagy áru értékesítőjénél.

Ezen termék megfelel az EK szabványok alapvető követelményeinek, amelyek 
a terméket érintik.

A szöveg, formatervezés és műszaki specifikációk változása megengedett előzetes 
figyelmeztetés nélkül és fenntartjuk magunknak a jogot azok módosítására.

A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK LIKVIDÁLÁSA





2310, Szigetszentmiklós 
Kántor u. 10

 A termék gyártója: FAST ČR, a.s. (U Sanitasu 
1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország)

 A FAST Hungary Kft. (2310 Szigetszentmiklós, 
Kántor út 10.) mint a termék magyarországi im-
portőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és 
gyártási számú készülékre jótállást biztosít a 
fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

 A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó 
részére történő átadástól (vásárlástól), illetve 
ha az üzembe helyezést a terméket értékesítő 
vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az 
üzembe helyezéstől számított 24 hónapig, míg 
250.000,- Ft eladási ár felett 36 hónapig tartó 
időtartamra vállal jótállást. Ha a terméket a 
fogyasztó az átadástól számított fél éven belül 
helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő a 
termék átadásától kezdődik. A termék alkotóré-
szeire és tartozékaira (pl. akkumulátor) a jótál-
lási idő a termék átadásától számított 12 hónap. 

 A jótállási igény a jótállási jeggyel, az át-
adástól (ha releváns az üzembe helyezéstől) 
számított (i) 1 évig - 100.000,- Ft eladási árat 
meg nem haladó termék esetén; (ii) 2 évig - 
250.000,- Ft eladási árat meg nem haladó ter-
mék esetén; (iii) 3 évig - 250.000,- Ft eladási 
árat meghaladó termék esetén a terméket 
értékesítő vállalkozásnál, annak székhelyén, 
vagy bármely telephelyén, fióktelepén, illetve 
mindhárom esetben a jótállási jegyen feltünte-
tett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg az 
előző (i) pont szerinti esetben, azaz 100.000,- Ft 
eladási árat meg nem haladó termék esetén a 
13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivata-
los szerviznél érvényesíthető.  Jótállási jegy 
hiányában a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó be-
mutatja a termék ellenértékének megfizetését 
hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek 
érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy 
őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási 
időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó - 
választása szerint - (i) a hibás termék díjmentes 
kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, 
ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy 
ha az a jótállásra kötelezettnek a fogyasztó által 
érvényesíteni kívánt másik igény teljesítésével 
összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, vagy (ii) ha a kötelezett a kija-
vítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e 
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a 
fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget ten-
ni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy 
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, akkor 
a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényel-
het, vagy a hibát a kötelezett költségére maga 
kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja vagy el-
állhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 

elállásnak nincs helye. A fogyasztó a választott 
jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott 
költséget köteles a jótállásra kötelezettnek 
megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a jótállásra 
kötelezett adott okot, vagy az áttérés egyébként 
indokolt volt.  Ha a jótállási időtartam alatt a 
termék első alkalommal történő javítása során 
megállapítást nyer, hogy a termék nem javít-
ható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányá-
ban a termék a megállapítást követő 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék cseréjére 
nincs lehetőség, a fogyasztó által bemutatott, 
a termék ellenértékének megfizetését igazoló 
bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc napon 
belül kell a fogyasztó részére visszatéríteni.  
Ha a jótállási időtartam alatt a termék három 
alkalommal történő kijavítást követően ismét 
meghibásodik, a fogyasztó eltérő rendelkezése 
hiányában, valamint ha a fogyasztó nem igényli 
a vételár arányos leszállítását, és nem kívánja a 
terméket a jótállásra kötelezett költségére kija-
vítani vagy mással kijavíttatni, a termék 8 napon 
belül kicserélésre kerül. Ha a termék kicserélé-
sére nincs lehetőség, a fogyasztó által bemu-
tatott, a termék ellenértékének megfizetését 
igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc 
napon belül kell a fogyasztó részére visszaté-
ríteni.  Ha a termék kijavítására a kijavítási 
igény közlésétől számított 30. napig nem kerül 
sor, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a 
terméket a 30 napos határidő eredménytelen el-
teltét követő nyolc napon belül cserélni kell. Ha 
a termék cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztó 
által bemutatott, a termék ellenértékének meg-
fizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételá-
rat a 30 napos kijavítási határidő eredménytelen 
elteltét követő nyolc napon belül kell a fogyasztó 
részére visszatéríteni.  A fogyasztó a hiba fel-
fedezését követően késedelem nélkül, legké-
sőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül 
köteles a hibát közölni. A bejelentés kapcsán 
kérjük vegye figyelembe, hogy a jótállási igény 
kizárólag a jótállási határidőben érvénye-
síthető! Mindazonáltal a jótállási határidő 
meghosszabbodik a javításra átadás nap-
jától kezdve azzal az idővel, amely alatt a 
fogyasztó a terméket a hiba miatt rendelte-
tésszerűen nem használhatta. Ha a jótállásra 
kötelezett jótállási kötelezettségének megfelelő 
határidőben nem tesz eleget, a jótállási igény a 
fogyasztó erre irányuló felhívásában tűzött meg-
felelő határidő elteltétől számított 3 hónapon 
belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a 
jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása 
jogvesztéssel jár. A jótállási kötelezettség telje-
sítésével kapcsolatosan felmerülő költségek a 
jótállás kötelezettjét terhelik. 

 A 151/2003. (IX.22.) Korm.rendeletben meg-
határozott tartós fogyasztási cikk meghibáso-
dása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) 
számított három munkanapon belül érvénye-
sített csereigény esetén a terméket értékesítő 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan több-
letköltségre, hanem köteles a tartós fogyasztási 
cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás 
a rendeltetésszerű használatot akadályozza (és 
a csere nem lehetetlen).  Kijavítás esetén a fo-
gyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet be-
építésre. Javítási- vagy csereigény esetén töre-
kedni kell arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 
15 napon belül megtörténjen. Ha a javítás vagy a 
csere időtartama a 15 napot meghaladja, akkor 
tájékoztatni kell a fogyasztót a kijavítás vagy a 
csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a 
fogyasztó előzetes hozzájárulása esetén elekt-
ronikus úton, vagy a fogyasztó általi átvétel iga-
zolására alkalmas más módon történik. A rögzí-
tett bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy 
tömegközlekedési eszközön kézi csomagként 
nem szállítható fogyasztási cikket – járművek 
kivételével - az üzemeltetés helyén kell megja-
vítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem 
végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az 
el – és visszaszállításról a jótállás kötelezettje, 
vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvénye-
sített kijavítási igény esetén – a javítószolgálat 
gondoskodik. 

 Nem tartozik jótállás alá a hiba és a jótállásra 
kötelezett mentesül a jótállási kötelezettség alól, 
ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasz-
tó részére való átadását követően keletkezett, 
így például ha a hibát  nem rendeltetésszerű 
használat, használati útmutató figyelmen kí-
vül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, 
leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívül-
álló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél 
nagyobb ingadozása)  illetéktelen átalakítás, 
beavatkozás, nem hivatalos szerviz által vég-
zett szakszerűtlen javítás  fogyasztó feladatát 
képező karbantartási munkák elmulasztása  
normál, természetes elhasználódásra visszave-
zethető (pl. elem lemerülése) vagy üzemszerű 
kopásnak tulajdonítható meghibásodás okoz-
ta. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő 
jogait, így különösen a Polgári Törvénykönyv 
szerinti kellékszavatossági illetve termékszava-
tossági jogait nem érinti.  Tájékoztatjuk, hogy 
a fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott 
fogyasztói jogvita bíróságon kívüli rendezése 
érdekében Ön a megyei (fővárosi) kereskedelmi 
és iparkamarák által működtetett békéltető tes-
tület eljárását is kezdeményezheti (a békéltető 
testületek elérhetősége: https://bekeltetes.hu/
index.php?id=testuletek).

Jótállási jegy
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A kereskedő tölti ki

Megnevezés:...............................................................................................................................................................

Típus:........................................................................ Gyártási szám: …………………………………………….

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (ha alkalmazható):……………………………………

Vásárlást igazoló bizonylat  száma:……………………………………………………………………………….

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20......  ..................hó.............nap.

Kereskedő bélyegzője:     Kereskedő aláírása: …………………………………

Kereskedő címe: ………………………………………………

Javítás esetén alkalmazandó
A kereskedő vagy szerviznél történő közvetlen bejelentés esetén a szerviz tölti ki

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ……………………………………………………………………….

Javításra átvétel időpontja:…………………………………………………………………………………………

Hiba oka:……………………………………………………………………………………………………………

Javítás módja:……………………………………………………………………………………………………..

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:……………………………………………………...

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:………..………………………………….
    
Szerviz pecsétje: Kereskedő pecsétje:…………………………………

Kicserélés esetén alkalmazandó

A jótállási igény kicseréléssel került rendezésre. 

A csere időpontja: …………………………………………………

Kereskedő bélyegzője:

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830; 

Fax: 06-23-330-827, E-mail: szerviz@fasthungary.hu
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