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JÓTÁLLÁSI JEGY 
 

 

 

 

 

 

 

 

Szállító és szerviz kivitelező: 

CSP Service Kft. 
1131 Budapest, Dolmány u. 26. 

 

Telefon: 06-1-299-0598 

Fax: 06-1-299-0597 

E-mail: info@csp.hu 

Honlap: http://csp.hu/ 

 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk! 

 

 

Az alábbi típusú és gyártási számú berendezés hibamentes működésért a 

vonatkozó jogszabályok előírásai szerint, az eladás / üzembehelyezés 

napjától számított 1 évig vagy teljeskörű szervizszerződés esetén a 

szerződés időtartamára jótállást vállalunk. 



 

Géptípus: 

 

Gyártási szám: 

 

Fődarabok (másoló esetén): 
 Főpanel 

 Optikai egység 

 Tápegység / nagyfeszültségű tápegység 

 

 

Havi maximum példányszám: 

 

 

 

 

Vevő neve: 

 

         címe: 

 

Eladás dátuma: 

 

 

 

                 P.H.                                        ........................................ 

                                                                               aláírás 

Üzembehelyezés dátuma: 

 

 

 

                 P.H.                                        ........................................ 

                                                                               aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

A jótállási kötelezettség nem vonatkozik: 
 

 Az elemi csapásból, külső erőszakból, helytelen szállításból vagy 

raktározásból, törésből, illetve rendszeres karbantartás hiányából 

bekövetkező hibákra, 

 nem rendeltetésszerű használat, helytelen üzemeltetés (pl. havi 

maximum példányszám túllépése esetén), illetéktelen személy általi 

beavatkozás, hálózati túlfeszültség vagy hibás földelési rendszer miatti, 

illetve a kezelési útmutatóban foglaltak be nem tartása következtében 

bekövetkező meghibásodásokra, 

 kezelői hibákból, (digitális másolónál szoftverhibából), csatlakozók, 

illetve azok elemeinek nem megfelelő csatlakoztatásából adódó 

működésképtelenségre, 

 kellékek és gyorsan kopó alkatrészek (pl. gumi-, PVC hengerek, 

festékpatronok, stb.) pótlására, 

 Általános karbantartásra, 

 Nem eredeti kellékek használata esetén. 

 

Amennyiben a szervizt a fenti események bármelyikére, vagy indokolatlan 

/ valótlan hiba elhárítására kihívják, a költségek a felhasználót terhelik. 

 

 

A CSP Service Kft. vállalja, hogy a hiba kijavítását a bejelentéstől 

számított 16 munkaórán belül, a helyszínen megkezdi, és 40 munkaórán 

belül a helyszínen befejezi. 

 

A CSP Service Kft. a felhasználó pótolhatatlan adatainak az adatmentés 

hiányára visszavezethető elvesztéséért nem kötelezhető kártérítésre, 

meghibásodás esetén sem. 

 

A jótállási idő alatt a garanciális javítás csak ezen jótállási jegy 

egyidejű bemutatása mellett vehető igénybe. 
 

Ezen jótállási jegy hiányos kitöltése vagy bármilyen szabálytalan javítása, 

törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállás megszűnését vonja 

maga után. 

 

 

     ……………………………………… Kft. 


