
JÓTÁLLÁSI JEGY 
 

 
 
 
A GARANCIA FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEI: 

 

1.  A jótálló Gamvis Marcin Naklicki, akinek székhelye: Lengyelország, Varsó, ul. 

Jarzębskiego 1/44; Adószáma: HU 30533974 

2. A garancia csak a GAMVIS MARCIN NAKLICKI hivatalos eladóitól vásárolt új 

termékekre vonatkozik, amelyeket a gyártó utasításainak és ajánlásainak 

megfelelően állítottak össze. 

3. A garancia a Lengyelország/Magyarország/Hollandia területén érvényes. 

4. A jótállási idő a termék vásárlásának napján kezdődik. 

5. A jótállási idő 24 hónap azon ügyfelek számára, akik az Art. 22. §-ának (1) 

bekezdése alapján fogyasztónak számítanak, és 12 hónap azon ügyfelek esetében, 

akik vállalkozónak a Polgári Törvénykönyv Art. 43. (1) bekezdése alapján. 

6. A jótállás a székek azon hibáira, azaz a hibás alkatrészekre, hibás funkcionalitásra 

terjed ki. 

7. A jótállás nem vonatkozik ellopott, elvesztett székre, valamint annak szándékos 

károsításával vagy helytelen használatával kapcsolatos esetekre. 

8. Az igényelés kézhezvétele után a Gamvis tájékoztatja az ügyfelét arról, hogy 

annak jótállási igénye érvényes-e. Ha az igény indokoltnak bizonyul, az ügyfél új, 

működő alkatrészt kap. Ha szükséges, a teljes garanciára érvényes széket 

kicserélik. Az alábbi esetben a szállítás költségeit részben a vevő, részben pedig a 

Gamvis viseli. Ennek elbírálási határideje 14 munkanap. 

9. A jótállási jogok gyakorlása nem zárja ki, nem korlátozza és nem függeszti fel a 

vevőnek az eladott tétel hibáira vonatkozó elállás jogát. 

10. A jelen jótállási jegyben elhangzottakat kivéve, Gamvis Marcin Naklicki, 

alkalmazottai és hivatalos eladói nem vállalnak felelősséget semmilyen egyéb 

veszteségért vagy kárért (ideértve a termék pótalkatrészeinek esetleges 

veszteségét és károsodását is) 

 
 
A GARANCIA A KÖVETKEZŐKRE TERJED KI: 

 
• a szék acél vázának rendeltetésszerű használatából eredő sérüléseire 

• üléstámaszra, kerekekre, háttámla állító szerkezetre, gázemelőre, bőr 
párnázatra, szövet párnázatra 

• A garancia a gyári termék minden alkatrészére kiterjed, kivéve a GAMVIS 
márkájától eltérő alkatrészekre. 

 
A GARANCIA A KÖVETKEZŐKRE NEM TERJED KI: 

 
A garancia nem terjed ki: 

 
• kopásra, anyagok elhasználódására (bőr párnázat / szövet párnázat) 
• az alkatrészek általános kopására, például: kerekek, mechanizmusok, 

anyagok, párnák, keretek, vázak, emelők, ha ezen alkatrészeknek nincs 
anyagi vagy technológiai hibáik. Ellenkező esetben ezeket észlelésük után 

azonnal jelenteni kell 



• a termékek az üzletekben elhelyezett képektől való kisebb eltéréseire, a 

felhasznált anyagok természetes eltéréseire, a termékek kézi 
összeszerelése miatt okozott károkra 

• helytelen összeszerelés, használat, ápolás vagy állatok okozta károkra; 
helyszíni vagy környezeti körülményekre (például magas hőmérséklet, 
magas páratartalom, magas sótartalom vagy szennyező gázok) 

• kereskedelmi célokra való felhasználásra 
• a termék eredeti kialakításhoz képesti módosítására 

• a szék alkatrészeinek, anyagának, párnázatának mechanikai károsodására 
• a használati utasítás be nem tartásából eredő károkra 
• a szélsőséges körülményeknek való kitettségből eredő károkra, ideértve az 

éghajlati viszonyokat 
• menetes csatlakozások károsodására 

• anyagok károsodására, vágásokra, kilyukadásokra 
• visszaélésre, gondatlanságra, balesetre, tűz- vagy víz által okozott 

károkra, az ügyfél általi szállítási- vagy egyéb, általunk nem megelőzhető 

károkra 
• nedvességnek való kitettségre (beleértve a hiperhidrózist, vizes vagy 

szerves oldószereket, valamint az emberi izzadtságot is korlátok nélkül), 
hőbomlás vagy olyan anyagok által okozott károkra, amelyekről ismert, 

hogy más anyagok bomlását okozzák (beleértve a termék összes 
alkatrészét és teljes párnázatát) 

KARBANTARTÁSI SZABÁLYOK 

 

• A székeket nem szabad fűtőberendezés vagy más hőforrás közelében 
tartani. 

• A műbőr párnázat fokozott védelmet igényel izzadás, hajzsír, 

kozmetikumok, por, háztartási vegyszerek, szárazság ellen. 
Karbantartását speciális ápolószerekkel kell végezni, amelyek víz- és 

zsírlepergető védőbevonatot hoznak létre. 
• A terméknek nem szabad érintkeznie nedvességgel (beleértve a 

hiperhidrózist, vizes vagy szerves oldószereket, valamint az emberi 

izzadtságot is korlátok nélkül) 

KORLÁTOLT FELELŐSSÉG 

A garancia értelmében a javítás ingyenes. Ha javítás nem lehetséges, akkor az 
egyes hibás alkatrészek új alkatrészekre cserélhetők. Az adott alkatrészek 

használatáról szóló döntés kizárólag a Gamvis eSports Technology (Gamvis 
Marcin Naklicki) tulajdonába tartozik. A teljes termék, valamint annak egyéb 
részei nem cserélhetők, nem küldhetők vissza.  

Fontos: A jótállást érintő hibamentes alkatrészek szállításának költségei a vevőt 

terhelhetik. A vásárlónak szállított további csomagok szállítási költsége 
csomagonként 1990 Ft. 

 
AZONNALI GARANCIAVESZTÉSSEL JÁR: 

 
A jótállási jog az alábbi esetekben veszti érvényességét: 

 



• a jótállási idő lejáratával  

• a hivatalos eladók szolgáltatásain kívül (GAMVIS MARCIN NAKLICKI) 
történő javítás és / vagy módosítás esetén 

• a megfelelő működésre és karbantartásra vonatkozó javaslatok be nem 
tartása esetén 

• olyan hibás vagy sérült termék használata esetén, amely további 

károsodáshoz vagy a felhasználó sérüléséhez vezethet. 


