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1) Garant� süres�,malın tüket�c�ye tesl�m tar�h�nden �t�baren başlar ve 2 yıldır.
2)Malın garant� süres� �çer�s�nde arızalanması durumunda,tam�rde geçen süre garant� süres�ne eklen�r,
Malın tam�r süres� en fazla 20 �ş günüdür. Bu süre,mala �l�şk�n arızanın serv�s �stasyonuna,serv�s
�stasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı,bay��,acentası tems�lc�l�ğ�,�thalatçısı veya �malatçısı -
üret�c�s�nden  b�r�s�ne b�ld�r�m tar�h�nden �t�baren başlar. 
3)Malın bütün parçaları dah�l olmak üzere tamamı garant� süres�nce F�rmamızın garant� kapsamındadır.
4)Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüket�c�;
a-) Satılanı ger� vermeye hazır olduğunu b�ld�rerek sözleşmeden dönme,
b-)Ayıp oranında satış bedel�nde �nd�r�m �steme,
c-)Aşırı b�r masraf gerekt�rmed�ğ�nde  takt�rde,ücrets�z onarım �steme,
ç-)İmkan varsa,satılanın ayıpsız b�r m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� �steme, seç�ml�l�k haklarından b�r�n� kullana b�l�r.
5)Tüket�c� ürünle �lg�l� ş�kayet ve �t�razları konusundak� başvurularını,tüket�c� hakem heyet�ne ve tüket�c�
mahkemeler�ne yapab�l�r.
6)Tüket�c�n�n d�ğer hakları; Tüket�c�n�n ücrets�z onarım hakkını kullanması hal�nde malın;
a-)Garant� süres� �çer�s�nde tekrar arızalanması,
b-)Tam�r �ç�n gerekl� azam� süren�n aşılması,
c-)Tam�r�n mümkün olmadığının,yetk�l� serv�s �stasyonu,satıcı,üret�c� veya �thalatçı tarafından b�r raporla
bel�rlenmes� durumunda;tüket�c� malın bedel �ades�n�,ayıp oranında bedel �nd�r�m�n� ve �mkan varsa malın
ayıpsız m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� satıcıdan talep edeb�l�r.Satıcı tüket�c�n�n taleb�n� red edemez.Bu taleb�n yer�ne
get�r�lmemes� durumunda satıcı,üret�c� ve �thalatçı mütesels�len  sorumludur.
7)Malın kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garant�
kapsamı dışındadır.
8)Garant� Belges�n�n geçerl� ola b�lmes� �ç�n satıcı f�rma/yetk�l� serv�s tarafından eks�ks�z olarak
doldurulup,kaşelen�p �mzalanması olması gerekmekted�r.
9)Garant� Belges� �le �lg�l� olarak çıkab�lecek sorunlar �ç�n T.C. Gümrük ve T�caret Bakanlığı Tüket�c�n�n
Korunması ve P�yasa Gözet�m� Genel Müdürlüğü'ne başvurab�l�r.

Aşağıda bel�rt�len hususlar ve bu maddeler dah�l�nde meydana gelen veya geleb�lecek arızalar,
sorunlar ve hasarlar garant� kapsamı dışında kalacaktır.
1)Ürünün Montaj ve Kullanım Kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması,kullanım hataları ve c�hazın
standart kullanım şartları/amaçları har�c�nde kullanılması hal�nde oluşab�lecek arızalar ve sorunlar.
2)Ürünün �lk çalıştırma �şlem�n�n Yetk�l� Serv�sler tarafından yapılmaması,Yetk�l� serv�s tekn�syenler� har�c�nde
yetk�s�z 3 şahıslar tarafından c�haza müdahale ed�lmes� veya bu sebeple oluşan arızalar ve sorunlar.
3)Ürünün müşter�ye tesl�m�nden sonra,nakl�ye/taşıma oluşa b�lecek hasarlar.
4)Tüket�c� tarafından yapılan yanlış depolama ve ortam koşulları neden�yle c�hazda meydana gelen
hasarlar ve arızalar.
5)Doğal afetler,üründen kaynaklanmayan har�c�/f�z�k� dış etkenler,mevs�msel hava şartları ve çevresel
etkenler(deprem,yangın,sel,su baskını,ş�ddetl� rüzgar,nem,rutubet, toz,taşıma,bacadan yağmur suyunun
g�rmes�,enjektörler�n p�sl�k neden�yle tıkanması vb.) neden�yle oluşan arıza ve sorunlar.
6)Ürünün standart ve sorunsuz çalışma koşullarının sağlanması �ç�n gerekl�/zorunlu olan Montaj ve
Kullanma kılavuzunda bel�rt�len tekn�k özell�kler�n (gaz besleme basıncı,yakıt kal�tes� v.b.)uygun olmaması
ve/veya değ�şken olması hal�nde meydana geleb�lecek arızalar ve sorunlar.
7)Elektr�k-Gaz-Su kes�nt�s� ve üründen kaynaklanmayan kaçaklar neden�yle meydana geleb�lecek
arızalar ve sorunlar.
8)Elektr�k-Gaz-Su tes�satı ve/veya tes�sat ek�pmanları tes�sat kaçakları,tes�sat bağlantıları, baca bağlantıları
v.b. neden�yle meydana geleb�lecek arızalar ve sorunlar. Satıcı,satış esnasında Garant� Belges�'n�n tam
olarak doldurulması(Tesl�m Tar�h� ve yer�, fatura tar�h� ve no vb.)şekl�ndek� kanundan kaynaklanan
sorumluluğunu yer�ne get�rmed�ğ� takt�rde garant� başlangıcı �ç�n mamül s�c�l et�ket�ndek� üret�m tar�h�
göz önüne alınacaktır.Garant� Belges� üzer�nde tahr�fat yapıldığı,mamül üzer�ndek�
s�c�l et�ket�n�n tahr�f ed�ld�ğ� takt�rde bu garant� geçers�zd�r.



Bu belgen�n kullanılmasına;6502 sayılı Tüket�c�n�n Korunması Hakkında Kanun

ve bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garant� Belges� Yönetmel�ğ�

uyarınca T.C. Gümrük ve T�caret Bakanlığı Tüket�c�c�n Korunması ve P�yasa

Gözet�m� Genel Müdürlüğü tarafından �z�n ver�şm�şt�r.
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