
RAVAK HUNGARY Kft.  
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125. 
Tel: 061-2231315, 2231316 Fax: 061-2231314     REKLAMÁCIÓS JEGYZŐKÖNYV  

 
A hibás teljesítéssel kapcsolatos fogyasztói igény érvényesítésének a feltételei a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. Tv.) 305§-a 
és Az egyes tartós fogyasztási cikkek kötelező jótállásáról szóló 151/2003 sz.(IX.22.) Kormányrendelet 4§-a alapján a következők: 
1. Helyesen kitöltött Jótállási jegy. 
2. Vásárlást igazoló fizetési bizonylat. 
3. A felmerült hiba nem a vásárlást követő szakszerűtlen szállítás vagy kezelés eredményeként keletkezett. 
4. A felmerült hiba nem a szakszerűtlen be- vagy összeszerelés eredményeként keletkezett. Szakszerűtlen a be- vagy 
összeszerelés amennyiben az nem a termékhez mellékelt Szerelési utasítás szerint történt. 
 

Amennyiben a forgalmazó munkatársa a termék helyszíni vizsgálata során felfedezi, hogy a felmerült hiba oka a szakszerűtlen be- 
vagy összeszerelésre, szállításra vagy kezelésre vezethető vissza, a reklamáló ügyfél köteles forgalmazónak a kiszállással 
felmerült költségét megtéríteni. Az indokolatlan kiszállás díja kilométerenként 150 Ft kiszállási díj + 6000 Ft óradíj. A feltüntetett 
összegek az ÁFÁ-t tartalmazzák. A reklamáló ügyfél aláírásával elfogadja ezen feltételeket. 
 

A kettős vonallal keretezett részeket a reklamáló ügyfél tölti ki. Kérjük valamennyi mező pontos kitöltését. A vastagon keretezett 
részeket a Ravak Hungary Kft. tölti ki. 
 
Reklamáló ügyfél neve és aláírása: 
 

A reklamáció bejelentésének 
a dátuma: 
 
 

Viszonteladó ügyin-
tézőjének a neve: 

Ravak Hungary belső 
száma: 
         

Viszonteladó intézkedésének a módja: Viszonteladó bélyegzője: 
 

Reklamált termék 
pontos megnevezése: 

db: Gyártási szám 
(Serial number):

Hiba leírása: 

Reklamáló ügyfél címe, telefonszáma: 
 
 

Reklamált termék vásárlásának dátuma, 
helye: 
 
 

Reklamált termék Ravak számlaszáma: 
 

    

 

Reklamációt elbíráló dolgozó tölti ki: Dátum: Helység: 

Megtett kilométer:  Munka kezdete: Munka befejezése: Hibakód:  

A termék hibájának oka: gyártási eredetű  - szállítási  - szerelési  - használat által okozott  - viszonteladó által okozott 

Beszerelés a szerelési utasításban foglaltak szerint történt  - Beszerelés nem a szerelési utasításban foglaltak szerint történt 

Elbírálás:   Reklamáció jogos            -            Reklamáció nem jogos             -            Fotódokumentáció csatolva: Igen / Nem 

Megoldás: garanciális csere                garanciális javítás helyszínen    garanciális javítás Ravak Hungary telephelyén   

                 javítás térítés ellenében     nem javítható                             egyéb  
Indoklás:  
 
Reklamációs megrendelés, kivételi bizonylat szám:  

 

Reklamáló ügyfél véleménye, aláírása (kérjük a helyszíni szemle alkalmával kitölteni): 
 
 

                                                                                                                                   Az elbírálást fenntartások nélkül elfogadom  

                                                                                                                    Az elbírálást az ismertetett fenntartásokkal elfogadom 

 


