
JÓTÁLLÁSI JEGY 
 

a Mullit Kft. által gyártott M-box kandallóbetétekhez 
 

1. Jótállási feltételek 

1.1. 

Jelen készülékek korpuszára (fém szerkezetére) a Mullit Kft. 3 év garanciát vállal a vásárlás napjától 
számítva. 1 év a garancia a kandallóbetét rostélyára, lángterelőjére. 
A kandallóbetét hőálló kerámiaüvegére valamint égéstérben található vermikulit bélésére, tömítő 
zsinórra nincs garancia, tekintettel arra, hogy azok rendeltetésszerű használat mellett nem törhetnek, 
használódhatnak el. 

1.2. A készülék beüzemelés a vásárló költségére történik. 

1.3. Gyártó, kötelezettséget vállal arra, hogy a jótállás lejárta után 10 évig - térítés ellenében - alkatrészt biztosít. 

1.4. 
A jótállás érvényesítéséhez szükséges a kitöltött, lepecsételt jótállási jegy, vásárlást igazoló bizonylat (számla, 
blokk) bemutatása, valamint a készülék szakszerű bekötéséről szóló számla, kivitelezői nyilatkozat. 

1.5. A jótállási jegynek tartalmaznia kell az eladás dátumát, a kereskedő pecsétjét, aláírását. 

1.6. Fő szerkezeti egységek: tűztér, vázkeret, kerámia burkolat. 
 

2. Garanciális javítás 

2.1. Garanciális javítási igényét a készüléket forgalmazó kereskedő felé jelezze. 

2.2. 
Amennyiben panasza nem rendeződne, szíveskedjen levélben a Mullit Kft-t megkeresni:  
2113 Erdőkertes, Fő út 231. TEL.: 28-594 035, FAX 28 594 036, EMAIL: info@mullit.hu 

2.3. Panaszlevelében tüntesse fel: nevét, címét, készüléke típusát, jellemző adatait, a vásárlás helyét és idejét. 

2.4. 
A garancia csak a meghibásodott alkatrész javítására vagy cseréjére korlátozódik. Minden további felmerülő 
költség megtérítésétől a gyártó elzárkózik. 

 

3. Jótállási igényt kizáró okok 

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha: 
 

3.1. 
A hiba, a készülék nem szakszerű beüzemeléséből származik, vagy a rendeltetésszerű használattól eltérő 
üzemeltetésből ered. 

3.2. A keletkezett kár, a nem előírás szerinti tüzelőanyag használatából ered. (csak fával üzemeltethető!)  

3.3. A jótállási jegy nincs kitöltve, vagy adatai hiányosak. 

3.4. A szállítást nem a Mullit Kft végzi, és a készülék a szállítás során sérül. 

 

4. Egyéb tudnivalók 

A vásárlók jogait, kötelességeit valamint a gyártó és a kereskedő kötelezettségeit a 2013. évi V. Tv. (Ptk.), valamint 
az 1997. évi CLV. tv. (Fogyasztóvédelmi törvény) tartalmazza. 

  p.h. 
Vásárlás dátuma, helye:   ……………………………………………            …………………………………………………. 
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MULLIT KFT.                   Javítási szelvény 
 
Típus……………………Azonosító……..……. 
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