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GARANTİ BELGESİ



GARANTİ ŞARTLARI
1) Garant� süres�, malın tesl�m tar�h�nden �t�baren başlar ve 2 yıldır.
2) Malın bütün parçaları dah�l olmak üzere tamamı garant� kapsamındadır.
3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüket�c�, 6502 sayılı
Tüket�c�n�n Korunmasu Hakkından Kanunun 11. maddes�nde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,
b- Satış bedel�nden �nd�r�m �steme,
c- Ücrets�z onarılmasını �steme,
Ç- Satılanın ayıpsız b�r m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� �steme,haklarından b�r�n� 
kullana b�l�r .

4) Tüket�c�n�n bu haklardan ücrets�z onarım hakkını seçmes� durumunda

satıcı; ,�şç�l�k masrafı, değ�şt�r�len parça bedel� ya da başka herhang� b�r 

ad altında h�çb�r ücret talep etmeks�z�n malın onarımını yapmak veya 

yaptırmakla yükümlüdür. Tüket�c� ücrets�z onarım hakkını üret,,c, veya 

�thalatçıya karşı da kullanab�l�r. Satıcı, üret�c� ve �thalatçı tüket�c�n�n bu hakkını

kullanılmasından mütesels�len orumludur.

5) Tüket�c�n�n, ücrets�z onarım hakkını kullanması hal�nde malın; Garant�

süres� �ç�nde tekrar arızalanması Tam�r� �ç�n gerekn azam� süres�n�n aşılması-

Tam�r�n�n mümkün  olmadığının, yetk�l� serv�s �stasyonu, satıcı, üret�c� veya

�thalatçı tarafından b�r raporla bel�rlenmes� durumlarında; tüket�c� malın

bedel �ades�n�, ayıp oranında bedel �nd�r�m�n� veya �mkan varsa malın ayıpsız

m�sl� �le değ�şt�r�lmes�n� satıcıdan talep edeb�l�r. Satıcı, tüket�c�n�n taleb�n�

reddedemez. Bu taleb�n yer�ne get�r�lmemes� durumunda satıcı, üret�c� ve

�thalatçı müteswls�en sorumludur.

6) Malın tam�r süres� 20 �ş gününü geçemez. Bu süre garant� süres� �çers�nde

mala �l�şk�n arızanın yetk�l� serv�s �stasyonuna veya satıcıya  b�ld�r�m� tar�h�nde,

garant� süres� dışında �se malın yetk�l� serv�s �stasyonuna tesl�m tar�h�nden

�t�baren başlar. Malın arızasının 10 �ş günü �çer�s�nde g�der�lmemems� hal�nde,

üret�c� veya �thalatçı malın tam�r� tamamlanıncaya kadar, benzer özell�klere

sah�p başka b�r malı tüket�c�n�n kullanımına tahs�s etmek zorundadır. Malın

garant� süres� �çers�nde arızalanması durumunda, tam�rde geçen süre garant�

süres�ne eklen�r.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından

kaynaklanana arızalar garant� kapsamı dışındadır.

8) Tüket�c�, garant�den doğan haklarının kullanılması �le �lg�l� olarak

çıkab�lecek uyuşmazlıklarda yerleş�m yer�n�n bulunduğu veya tüket�c�

�şlem�n�n yapıldığı yerdek� Tüket�c� Hakem Heyet�ne veya Tüket�c�

Mahkemes�ne Başvurab�l�r.
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