
Termék jótállás 

Jótállás: 

A SPEED READERTM  (továbbiakban „termék”) esetleges anyag-, dizájn- vagy kivitelezésbéli hibái esetén 

a Bio Veto Test (továbbiakban BVT), mint gyártó vállal jótállást a termék átvételétől számított 24 

(huszonnégy) hónapig. 

A jótállás feltételei: 

A jótállás csak a vásárlást igazoló, dátumot, forgalmazót és a készülék sorozatszámát tartalmazó 

eredeti számlával vagy nyugtával együtt érvényes. A BVT fenntartja a jogot a jótállás megtagadására 

abban az esetben, ha fenti adatok hiányoznak, vagy megváltoztatásra kerülnek a termék forgalmazótól 

való beszerzését követően. 

Amennyiben a jótállás ideje alatt a termék megfelelő használat és karbantartás mellett meghibásodik, 

forduljon a mellékletben található hivatalos forgalmazóhoz. 

A forgalmazó felveszi a kapcsolatot a BVT-vel, aki meghatározza, hogy a termék meghibásodása 

garanciális hibának minősül-e, ebben az esetben a BVT meghatározza azt is, hogy milyen intézkedések 

szükségesek - javítás vagy csere, ingyenesen - a hiba kijavítása érdekében, a hibás termék vásárlója 

számára. 

A jótállás érvényét veszti, amennyiben nem a BVT által engedélyezett szervízben történik a készülék 

javítása. 

A készülék javítása vagy cseréje nem eredményezi a jótállási idő meghosszabbodását, illetve újra- 

indulását. Amennyiben a BVT javítja vagy cseréli a terméket, a jótállás a fennmaradó időre marad 

érvényes. A javított vagy kicserélt termék új vagy felújított alkatrészeket tartalmazhat. 

A BVT nem biztosít helyszíni javítást. 

Amennyiben a termék hibája garanciális hibának minősül, a termék javításra/cserére kerül a BVT 

költségén, a fentiekben leírt feltételek mellett. A szállítási költségeket a BVT állja a jótállás ideje alatt. 

Amennyiben a termék hibája nem minősül garanciális meghibásodásnak, a vásárló köteles megtéríteni 

a szállítás költségeit a BVT részére. 

A jótállás érvényesítése a termék meghibásodásának a vásárló általi mielőbbi, a garanciális időtartam 

alatt történő bejelentésétől függ. 

Kivételek a jótállás alól: 

A BVT termék jótállása nem terjed ki az alábbi külső okokból eredő meghibásodásokra: 

(a) a termék gondatlan tárolása, kezelése a vásárló, vásárló alkalmazottai és a forgalmazó által. 

(b) a termék rossz helytelen használata, módosítása, azon kár okozása, akár felületi is, a BVT-től, 

a forgalmazótól vagy az engedélyezett szervíztől eltérő személy által. 

(c) a helyi technikai követelményeknek való megfelelésének érdekében végzett, nem 

engedélyezett változtatás, olyan országokban ahol a termék eredetileg nincs forgalomban. 

(d) nem BVT által biztosított, BVT által nem engedélyezett kellékek alkalmazásából eredő 

meghibásodás, beleértve az esetleges vírus, kártékony program okozta software hiba, illetve 

nem engedélyezett reagens vagy teszt alkalmazását. 

(e) a termék nem megfelelő alkalmazása, rossz elhelyezése, nem megfelelő/elmaradt 

karbantartása, a mellékelt használati utasítástól eltérő használata. 

(f) nem BVT által jóváhagyott szervízben végzett javítás. 



(g) Szélsőséges nedvesség, illetve hőhatásnak, káros hatásoknak vagy környezeti feltételeknek 

való kitettség, mint például áram kimaradások, extrém feszültségkülönbségek, mágneses 

interferencia, HVAC meghibásodás vagy ezen körülmények gyors változása; élelmiszer vagy 

folyadék kiömlése. 

(h) a BVT-től független események, beleértve a villámcsapást, árvizet, tűzesete. 

(i) alkáli elemen kívül más elem használata, nem újratölthető elemek. 

(j) a meghibásodott termék csomagolására és visszajuttatására vonatkozó utasítások nem 

megfelelő betartása. 

A jótállás nem érvényesíthető amennyiben a terméken szereplő modell vagy gyártási számot 

módosították, törölték, vagy olvashatatlanná vált. 

Nyilatkozat: 

A fent említett jótállás kizárólagos, minden más, kifejezett vagy hallgatólagos, írásbeli vagy szóbeli 

formában vállalt garancia semmis, azok helyébe lép. A forgalomképességre és felhasználhatóságra 

nem vállalunk garanciát. A vevő minden kockázatot vállal az adott termék használatával kapott 

vizsgálati eredmények alkalmazására és annak következményeire. 

A jótállási határidő lejártát követően a vevő jótállás jogcímén nem támaszthat új követelést a BVT-vel, 
annak képviseletével vagy fogalmazóival szemben. 

 

A BVT semmilyen módon nem tehető felelőssé az ügyfél vagy bármely más személy számára 

semmilyen közvetett kárért (működési veszteségek, nyereségvesztés, elmaradt haszon vagy 

bevétel, kereskedelmi kár, hiány, veszteség). A BVT nem köteles kijavítani az Ügyfél hibáinak vagy 

mulasztásainak káros következményeit. 

 

 


