
A „GRAPHITE” MÁRKAJEGGYEL ELLÁTOTT ELEKTROMOS  

SZERSZÁMOKRA NYÚJTOTT GARANCIÁLIS IDŐSZAK 

2 (KÉT) ÉVRŐL 3 (HÁROM) ÉVRE HOSSZABBÍTÁSÁNAK SZABÁLYZATA 

(a továbbiakban: „Szabályzat”) 

 

A Grupa Topex Sp. z o.o. betéti társaság, székhelye Varsó,  2019 augusztus 1-től 

kezdve meghosszabbítja a Grupa Topex Sp. z o.o. Betéti Társaság, székhelye Varsó, 

által nyújtott garanciális időszakot 2 (két) évről 3 (három) évre, a GRAPHITE márkájú, 

professzionális minőségű elektromos szerszámokra,  az alábbi SZABÁLYZATNAK  

megfelelően. 

 

1.§  

Általános rendelkezések. Definíciók. 

 

1. A Szabályzatban használt fogalmak jelentése: 

a) GTX – Grupa Topex Sp. z o.o. Betéti Társaság, székhelye Varsó (02-285), 

ul. Pograniczna 2/4, bejegyezve a Varsói Körzeti Bíróság által vezetett 

cégnyilvántartásba az Országos Cégbejegyzési Nyilvántartás XIII 

Gazdasági Osztálya által a KRS 279074 számon, adószáma: 522-020-17-

20, aki a Garanciális dokumentum szerint a Standard Garanciális 

Időszakban a garancivállaló; 

b) Garancia dokumentum – a GTX cég a Termékhez csatolt „Garanciajegy” 

formájú írásos nyilatkozata, mely meghatározza a GTX cég, mint 

garanciavállaló kötelességeit és a Vevő jogait, arra az esetre, ha a Termék 

nem rendelkezik a nyilatkozatban meghatározott tulajdonságokkal;  

c) Vevő – a Termék megvásárlója, mely termékhez a Garancia dokumentum 

csatolásra került;  

d) Garanciális Időszak – a Vevőnek a Garancia dokumentumban 

meghatározott jogosultságainak érvényesítési ideje, mely a Standard 

Garanciális Időszakkal egyenlő. 

e) Standard Garanciális Időszak – a Vevőnek a Garancia dokumentumban 

meghatározott jogosultságainak érvényesítési ideje 24 hónapos (2 éves) 

időszak; 

f) További Garanciális Időszak – a Vevőnek a Garancia dokumentumban 

feltüntetett jogainak érvényesítésének  Standard Garanciális Időszaka a 

Szabályzatban meghatározott feltételek mellett a 12 hónappal (1 évvel) 

kerül meghosszabbításra; 

g) Meghosszabbított Garanciális Időszak – a Vevőnek a Garancia 



dokumentumban meghatározott jogosultságainak érvényesítési ideje 

maximálisan 36 hónapos (3 éves) időszakra kerül meghosszabbításra, 

(24+12);   

h) Termék – a GTX céghez tartozó „GRAPHITE” márkajeggyel ellátott 

elektromos szerszámok, kivéve az elektromos szerszám tartozékokat 

(különösen a fúrókat és a korongokat), abban az esetben is, ha a 

„GRAPHITE” jellel rendelkeznek; 

2. A Szabályzat meghatározza a Termékere vonatkozó Standard Garanciális 

Időszak További Garanciális Időszakkal történő meghosszabbításának 

szabályait, valamint a jogosultságok érvényesítéséért a További Garanciális 

Időszakban felelős alanyt. Valamennyi esetben a Garanciális Időszak nem 

lehet hosszabb, mint a Meghosszabbított Garanciális Időszak.   

2.§ 

A Standard Garanciális Időszak További Garanciális Időszakkal történő 

meghosszabbításának szabályai 

2.1. A Standard Garanciális Időszak További Garanciális Időszakkal történő 

meghosszabbításának érdekében a Vevő, a Termék megvásárlásán kívül, nem 

köteles további lépéseket tenni. 

2.2. A Standard Garanciális Időszak További Garanciális Időszakkal történő 

meghosszabbítása csak azon termékekre vonatkozik, melyek 2019.08.01-én 

vagy később kerültek megvásárlásra (a pénztárblokkon vagy a Termék 

megvásárlását igazoló Számlán feltüntetett dátum szerint).  

2.3. A Garancia dokumentumban meghatározott jogosultságok a További 

Garanciális Időszakban megegyeznek a Garancia dokumentumban 

meghatározott jogosultságokkal a Standard Garanciális Időszakban.  

2.4. A Vevőnek a Garancia dokumentumban meghatározott jogosultságainak 

érvényesítéséért felelős alany a További Garanciális Időszakban a GTX cég.  

2.5. Amennyiben a Terméken, vagy annak csomagolásán, vagy a mellékelt garancia 

dokumentumban garanciális időszakként 36 hónap (3 év), vagy annál 

hosszabb időszak került megjelölésre, akkor a ilyen garanciális időszak nem 

kerül További Garanciális Időszakkal meghosszabbításra. 

 

3.§ 

A Garancia dokumentumban meghatározott jogosultságok érvényesítése a További 

Garanciális Időszakban 

3.1. A Garancia dokumentumban meghatározott jogosultságok érvényesítésének 

feltételei a További Garanciális Időszakban megegyeznek a Garancia 

dokumentumban a Standard Garanciális Időszakban meghatározottaknak.  



3.2. A Garancia dokumentumban meghatározott jogosultságok érvényesítésével 

kapcsolatos kérdéseket a quality@grupatopex.com email címre lehet elküldeni. 

4.§ 

Reklamációs eljárás a Garanciális Időszak meghosszabbításával kapcsolatban 

4.1. A Standard Garanciális Időszak További Garanciális időszakkal történő 

meghosszabbításával kapcsolatos reklamációkat a GTX-hez lehet benyújtani 

elektronikus formában, emailt küldve a quality@grupatopex.com címre, vagy 

ajánlott levélben a GTX címére, „GRAPHITE garancia” megjelöléssel, vagy 

megtehető a 801 886 739 infóvonal telefonszámon. 

 

4.2. A fenti 1. számú bekezdésben említett reklamációnak tartalmaznia kell 

különösen a Vevő adatait, a fenntartások vagy a nem megfelelőség 

jelentkezésének dátumát és leírását, valamint a követelés megfogalmazását.  

 

4.3. A fenti 1. számú bekezdésben említett, benyújtott reklamációhoz a Vevőnek 

mellékelnie kell a reklamáció alapját képező valamennyi dokumentumot.   

 

4.4. A fenti 1. számos bekezdésben említett reklamáció elbírálása után a Vevő, a 

reklamáció GTX-hez való beérkezésétől számított 30 napos határidővel, 

tájékoztatásra kerül annak eredményéről írásos, vagy elektronikus formában, a 

reklamáció benyújtásának módja szerint.  

 

4.5. A fenti 1. számú bekezdésben említett reklamációs ügyekben a Vevő, aki 

fogyasztó, jogosult a fogyasztóvédelmi hatóságokhoz fordulni. A Vevő a 

Szabályzatban meghatározott jogosultságok mellett jogosult a követeléseit 

általános bíróság útján érvényesíteni.  

5.§  

Záró rendelkezések 

 

5.1. A jelen Szabályzat a Vevők számára elérhető a GTX székhelyén, valamint a 

www.graphite.pl weboldalon. 

 

5.2. A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben az általánosságban 

érvényben levő  jogszabályi előírások mérvadók. 

 

 

5.3. Abban a terjedelemben, melyben a Vevő mint vállalkozó, él a Garancia 

dokumentumból fakadó jogaival a További Garanciális Időszakban, a GTX 

felelőssége a vállalkozóval szemben kizárólagosan a tényleges kár mértékéig 



terjed. A GTX és a vállalkozó közötti bármilyen vitában a GTX székhelye szerint 

illetékes általános bíróság határoz.  

 


