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Buresch Kft. által értékesített termékekre a jótállás a Vevőnek való átadástól számított 12 hónap.  
A jótállási idő a termék a Vevőnek való átadásával kezdődik. 
A jótállás a Buresch Kft. általános szerződési feltételeinek része.  
A Buresch Kft. az általa szállított termékeket a jótállási időn belül saját belátása szerint kijavítja, vagy kicseréli, feltéve, hogy 
a termék a Buresch Kft.-nél történő vizsgálat során gyári hibásnak bizonyult. Jótállási kérdésekben a 151/2003.(IX.22.) 
Kormány rendelet az irányadó.   
 
Amennyiben a Buresch Kft. a jótállási időn belül a hibásként beküldött készüléket újra kicseréli, ez nem annak a beismerése, 
hogy a Buresch Kft. hibásan szállított, és felelősségét elismeri. Ha a Vevő a cserén túlmenően további igényeket akar 
támasztani, ezt a készülék beküldésével egyidejűleg közölnie kell. Amennyiben kiderül, hogy a termék nem hibás, vagy a 
hiba nem esik jótállás  alá,  a Vevőnek kell viselnie a vizsgálat és a javítás költségeit is.  
Amennyiben a Buresch Kft. által szállított egységet vagy berendezést a Buresch Kft. beleegyezése nélkül megváltoztatnak, 
vagy javítanak, más célra használják, illetve szakszerűtlenül üzemeltetik, a jótállás megszűnik. A jótállás megszűnését vonja 
maga után, ha a vásárolt eszköz beszerelése nem szakszerűen a szakma szabályai szerint és olyan személy által történik aki 
nem rendelkezik a munka elvégzéséhez szükséges hatósági jogosultsággal, melyet beüzemelési adatlapon a szükséges  mező 
kitöltésével igazol. 
 
Jótállás csak a termékkel együtt átadott garancialevél és számla együttes bemutatása esetén igényelhető. Jótállás  
érvényesítésének feltétele a vásárláskor kapott beüzemelési adatlap kitöltése és  3 napon belüli vissza juttatása a Buresch Kft-
nek. További jótállási feltétel, hogy  a berendezésen 3-4 havonta szakszerű és  igazolt karbantartási műveletet hajtsanak végre 
az arra hatósági engedéllyel rendelkező szakemberek. 
Jótállás csak a terméknek az anyag vagy gyártási hibából bekövetkezett meghibásodása esetén érvényesíthető. Minden más 
esetben, mint a készülék helytelen szerelése, üzem behelyezése, üzemeltetése, szervizelés és karbantartás elmulasztása vagy 
káros környezeti hatásokra visszavezethető (az energiaszolgáltató hibájából származó tápfeszültség ingadozás) 
meghibásodásra jótállási igény nem érvényesíthető. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén, a meghibásodott eszközt, 
berendezést a Buresch Kft. telephelyére kell beszállítani a Vevőnek. Az Eladó fenn tartja a jogot arra, hogy a fentiek szerint 
kifogásolt árut megvizsgálja független intézménnyel megvizsgáltatja. A minőségi kifogás megállapításáig a Vevő kérésére az 
Eladó csere-terméket biztosít és azt a Vevőnek leszámlázza. A vizsgálat után a megállapított eredmény függvényében, ha a 
kifogás jogossága igazolódik akkor az Eladó az áru értékét a Vevőnek jóváírja.  
A hűtőkompresszorok meghibásodása esetén a Vevő tudomásul veszi, hogy a készülékek szakértői vizsgálata az olaszországi 
ELVE SRL felújító bázison történik. A vizsgálatról az ELVE SRL értesítést küld, a feltárt eredményről a Buresch KFT igény 
szerint jegyzőkönyvet állít ki. 
 
Kizárt a kártérítési igény a teljesítés lehetetlensége, késedelem esetén, kivéve, ha szándékosság vagy súlyos gondatlanság 
esete forog fenn a beszállító részéről. Az Eladónak a szerződésen alapuló jótállása nem terjed ki a meghibásodásból adódó 
járulékos károk és költségek megtérítésére.  
 
Buresch Kft. által értékesített termékek önmagukban működés képtelen egységek. A jótállás csak az eladott részegységre 
vonatkozik és meghibásodása esetén sem terjed ki a hozzá kapcsolódó egyéb részegységekre és részelemekre. Ezért az Eladó 
nem felelős azokért a károkért, amelyek azért következtek be, mert az általa megadott szerelési, összeszerelési, működési és 
hatósági előírásokat - (csakúgy, mint a használati utasításban foglalt előírásokat), vagy az engedélyezési előírásokat nem 
tartották be, valamint szakmai szerelési és üzemeltetési hiányosságok állapíthatók meg. Ebben az esetben a jótállási 
kötelezettség a Vevő magatartása miatt megszűnik. 
Buresch Kft. Jótállási feltételei a Vevő a vásárláskor a számla aláírásával elfogadottnak tekinti. 
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