
 
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

BC1005 Laica “Baby Line” elektromos gőz sterilizátor 
 

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az útmutatót 
tartsa biztonságos helyen.  
 
Az újszülöttek ellátása során használt tárgyaknak nagyon magas higiéniai elvárásoknak kell megfelelniük, mivel hanyag figyelem 
mellett, hasmenési, hasfájási panaszok jelentkezhetnek.  
A háztartási körülmények között, a magas hőmérséklet az egyik leghatékonyabb, magas higiéniás szint elérését biztosító eljárás. 
Magas hőforrás által képzett gőzzel, az újszülöttekre ártalmas baktériumok szinte teljes mértékben elpusztíthatóak. 
A fentiekben leírtakat figyelembe véve, a Laica egyszerű és biztonságos módszert ajánl a cumisüvegekre és annak tartozékaira. Az 
Ön új sterilizálója akár 6 üveget is tud sterilizálni 10 perc alatt.  A cumik sterilizálására, a készüléknek belső kosara van. 
A sterilizált kiegészítők kezeléséhez, a készülék tartozéka egy adagoló kanál, és egy higiéniai csipesz. 
Hálózatról működik. 

 

 
ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 
 
 
Minden elektromos készülékre vonatkozónak a következő alapvető szabályok:  
• Közvetlenül a használat után, húzza ki a készülék dugóját a konnektorból, és minden egyéb olyan esetben is mindig áramtalanítsa, 
mint pl. tisztítás előtt, vagy amikor éppen ki- vagy visszateszi bármely tartozékot.  
• Amikor ki szeretne húzni a kábelt, ne a készülékkel együtt tegye, hanem fogja meg a dugót és azt húzza ki a konnektorból. 
• Ha a készülék vízbe esik, soha ne próbáljon rögtön utána nyúlni, hanem azonnal húzza ki a dugót a konnektorból, áramtalanítsa a 
készüléket.  
• Soha tegye a készüléket vízbe és figyeljen rá, hogy ne ázzon el.  
• Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készüléken, nem látható semmilyen sérülés. Bármilyen esetleges probléma esetén, ne 
használja a készüléket, hanem forduljon a forgalmazóhoz. 
• Ha bármilyen hiba és / vagy rendellenes működése jelentkezne, azonnal kapcsolja ki a készüléket!  Javításra, minden esetben a 
forgalmazóhoz, kell eljutatni.  
• Ezt az eszközt kell használni csak otthoni használatra tervezték, a használati utasításban leírt felhasználási móddal. Minden más 
felhasználás helytelen és ezért veszélyes. A gyártó nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amely a nem rendeltetésszerű 
használatból ered.  
• Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül miközben az működésben van. NEM JÁTÉK, ezért tartsa távol a gyerekektől.  
• Tartsa távol a készüléket az extrém hőforrásoktól  
• Ne hagyja a készüléket légköri hatásoknak kitenni (eső, napfény, stb),pl magas hőmérsékletnek és  ne hagyja  más elektronikus 
eszközök közelében, mint pl a  számítógép.  
• Ne használja a készüléket nedves környezetben, vagy víz közelében. 
• Győződjön meg arról, hogy száraz kézzel helyezi be és távolítja el a dugót, és kezeli az ON / OFF gombot. 
Ez a készülék a termék alján megjelölt feszültség alatt kell használni.  
• Hogy elkerülje, a veszélyes túlmelegedést, soha ne engedje feszülni a hálózati kábelt.  
• Húzza ki a dugót a konnektorból, ha a készülék nincs használatban. 
• Figyelem! Ne nyúljon a készülékhez az elektromos kábel bármilyen okból megsérül. Ebben az esetben forduljon a forgalmazóhoz.  
 
 
KÜLÖNLEGES FIGYELMEZTETÉS 
 
 
• Működés közben a forró víz és gőz jön ki a tartályból, vigyázzon, nehogy megégesse magát.  
• A készüléket, mindig egy sima, egyenes és vízálló felületen tartsa a kábelt pedig messze más hőforrásoktól.  
• Ne használja a terméket víz nélkül. Elegendő hideg csapvizet tölteni a gépbe, parfüm, gyógyszer és egyéb anyagok. hozzáadása 
nélkül.  
• Az esetleges sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a palackot, ha a készülék be van kapcsolva. 
• Soha ne vegye ki a palackot a készülék kosarából, amíg a korábban beállított idő le nem járt. 
• Mindig használjon száraz ruhát, amikor ki szeretné venni az üvegeket vagy ételtárolót, mert a gőz megégetheti a kezét. 
•  Figyeljen arra, hogy ne takarja le, ahol a gőz távozik (a készülék alján található) 
• NEM JÁTÉK, ne adja a készüléket a gyermekek kezébe, és ne engedje, hogy játszanak vele.  
• Figyelem! Ez nem egy játék, hanem egy háztartási célra készült, gőz sterilizátor. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül akkor sem 
ha nem használják. Ilyenkor minden esetben áramtalanítsa! Ne sterilizáljon fém tárgyat! 
 
 
 



A készülék részei: 
 
1. Sterilizáló 
2. Víztartály 
3. "O / I" fény 
4. Sterilizáló tető 
5. Cumi és üvegtartó kosár 
6. Adagoló kanál 
7. Higiéniai csipesz 
8. Hálózati csatlakozóvezeték 

 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 
Mielőtt elkezdi használni az első alkalommal:  
1) Helyezze a készüléket egy sík és kemény felületre. 
2) Rakja össze a cumi és üveg tartó kosarat. Helyezze be és rögzítse a megfelelő részeket az alaphoz az 1.a, 1.b és 1.c ábrákon látható 
módon. 
3) Öntsön pontosan 60 ml hideg csapvizet a készülék víztartályába, használja az adagoló kanalat, mely a készülék tartozéka.(2 ábra) 
4) Helyezze a kosarat és a higiéniai csipeszt a sterilizálóba (3 ábra), csukja le a tetőt. 
5) Csatlakoztassa a készüléket és nyomja meg az "O / I" gombot.  
Az "O / I" gomb pirosan világít. 
Figyelem! Ha az „O / I” gomb a csatlakoztatás után azonnal kigyullad, azt jelenti, hogy az O/I kapcsolót véletlenül megnyomták, 
mielőtt a készüléket csatlakoztatták. Ebben az esetben, a készülék automatikusan elkezdi a sterilizálást. Ne kapcsolja be a 
készüléket, ha a víztartály nincs feltöltve. 
6) A készülék fénye minden sterilizálás után kikapcsol, ami azt jelzi, hogy a sterilizálás befejeződött. A készülék kikapcsolásakor, 
először a hálózatról vegye le a készüléket. 
7) Mindig hagyja hűlni a készüléket néhány percig, mielőtt kinyitja a tetőt. Utána távolítsa el a meleg kosarat, a higiéniai csipeszt és a 
készülékben maradt vizet. Majd, törölje a készüléket meg, egy tiszta, száraz ruhával. Ezután a készülék újra készen áll a használatra. 
Figyelem! Minden használat előtt ellenőrizze, hogy, a cumisüveget vagy egyéb kiegészítőt lehet-e forralni. 
Figyelem! Ha a készülékbe az előírtnál több vizet tölt, a sterilizálás ideje tovább tarthat. Ha az előírtnál kevesebb vizet tölt a 
készülékbe, a sterilizálás, lehet, hogy, nem lesz hatékony. 
A cumisüvegeket helyezze fejjel lefelé, függőleges helyzetbe a sterilizálóba az alsó tálcán lévő támasztókra, az alsó kosárra pedig a  
cumikat és az apró tartozékokat. Helyezze a higiéniai csipeszt a cumik közé. Zárja le a fedelet. 
Vigyázat! Ne mossa az üvegeket, a cumikat és az apró tartozékokat habzó mosószerrel, gondosan öblítse el sok vízzel mielőtt beteszi 
a sterilizálóba. 
Vigyázat! A készülék kikapcsolása után néhány percen belül gőz jön ki a fedő nyílása alól, vigyázzon nehogy megégesse magát! 
Körülbelül tíz percen belül a piros fény kialszik és a sterilizálás befejeződött. 
A készülék kikapcsolása után közvetlenül soha ne nyissa fel a tetőt, hagyja néhány percig hűlni. 
A sterilizált tárgyak kivétele előtt mosson alaposan kezet! 
A tető felnyitása után a higiéniás csipesszel helyezze a cumikat az üvegekre. 
Mielőtt a cumisüvegeket összerakná, távolítsa el a maradék vizet száraz ronggyal. 
A sterilizálás utáni bármilyen tevékenység előtt, érdemes tíz percet várni. 
Figyelem! A sterilizálás után hat óráig biztosított a hatás akkor, ha a készülék nincs kinyitva. 
Ha a rendszert megnyitjuk, a cumisüveget és tartozékait azonnal össze kell szerelni és használni kell. 
Azonnali használat hiányában újra sterilizálni kell. 
A sterilizálás végén mindig távolítsuk el a maradék vizet a sterilizátor belsejéből, egy puha ronggyal. 

 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
 
Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási beavatkozást kezdene el, kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a dugót a konnektorból, és várja meg a 
készülék teljesen lehűl. 
Ne áztassa a készüléket vízben, egy nedves ruhával tisztítsa meg a külső és a belső részét és utána alaposan szárítsa meg. Ne használjon semmilyen 
kémiai anyagot vagy súrolószert. 
Soha ne hagyjon a vizet a tartályban, ha a készülék nincs használatban. 
 

 
Vízkőmentesítés: 
Javasoljuk,  hogy legalább 2 hetente vízkőtelenítsen ( A LEGIDEÁLISABB HA SZŰRT VIZET HASZNÁL, AMELLYEL MEGELŐZHETI A VÍZKŐ 
KIALAKULÁSÁT)  
 
1) A tálca  és a cumisüvegtartó kosár tisztításához, öntsünk 100 ml ecetet és 200 ml hideg csapvizet, és hagyjuk állni egy fél órán keresztül, vagy 
amíg nem tudja eltávolítani a vízkövet. 
2) Vegye ki az üveget tartó kosarat, és öblítse le folyó víz alatt, és szárítsa meg egy száraz ruhával. 
3.) Ürítse ki a tartályt és figyeljen arra, hogy megakadályozza, hogy a dugót, vízzel érintkezzen. Szárítsa meg a tartály a külső és belső részét, egy 
nedves ruhával. 



4.) Öntsön bele 60 ml hideg csapvizet, dugja be a konnektorba és, a "POWER" figyelmeztető lámpa bekapcsol. Nyomja meg az "O / I" gombot, és 
válassza ki a fűtési időt a "▲" és "▼" gombokkal.  
NE helyezze rá a tetőt, és hagyja a vizet elpárologni. Körülbelül 10 perccel később a piros fény kialszik. 
Húzza ki a dugót a konnektorból. 
Hagyja,  a készüléket hűlni néhány percig. Ürítse ki a tartály és figyeljen arra, hogy a csatlakozó dugó ne érintkezzen vízzel. Szárítsa meg a készülék  
külső és belső részét egy nedves ruhával. 
Még kétszer ismételje meg a vízfeltöltést és párologtatást. 
 
 

Különleges helyzetek 
 
Amennyiben az alábbi helyzetek fordulhatnak elő: 
1) Ha a "POWER" figyelmeztető lámpa nem kapcsol be: 
- Ellenőrizze, hogy a dugó csatlakoztatva van-e. 
2) Abban az esetben, ha nagy mennyiségű gőz jön ki a készülékből: 
- Ellenőrizze, hogy nincs-e nagyobb mennyiségű víz (60 ml) már  beletöltve a készülék erre kijelölt részébe.  
- Ellenőrizze, hogy a készülék sík és egyenletes felületen van-e elhelyezve.  
Ha a cumisüvegek foltosak a sterilizálás után: 
- ellenőrizze, hogy mikor végezte el utoljára a készülék vízkőtlenítését. 
Ha több mint két hete, akkor végezze el a készülék tisztítására és karbantartására vonatkozó előírásokat! 
Ha a sterilizálás túl sokáig tart: 

- ellenőrizze, hogy a megfelelő mennyiségű víz (60ml) lett-e a készülékbe töltve. 
- Ellenőrizze, hogy a sterilizátorba tett tárgyak mennyisége megfelelő-e: az alacsony mennyiségű tárgyak esetében a sterilizálás tovább 

tart. 
 
 
 
MŰSZAKI JELLEMZŐK 
Feszültség 230 V AC 50 Hz 400 W 
 

 Hulladék elhelyezés (DIR. 2002/96/EC – WEEE) 
A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket hasznos élettartama végén 
ne a háztartási szemétbe dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a 
viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására 
és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az is, hogy a 
készülék vagy egyes részeit helytelenül használják.  
Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MEGJEGYZÉSEK 
(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. 
(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen meg 
bennünket 



Jótállási igény bejelentés: 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 

 

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ....................................................................................................... 
 

Javításra átvétel időpontja: .................................................................................................................................  

Hiba oka: ..............................................................................................................................................................  
Javítás módja:.......................................................................................................................................................  

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:..............................................................................  
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: ............................................................ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 

 

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ....................................................................................................... 
 

Javításra átvétel időpontja: .................................................................................................................................  

Hiba oka: ..............................................................................................................................................................  
Javítás módja:.......................................................................................................................................................  

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:..............................................................................  
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: ............................................................ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 

 

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ....................................................................................................... 
 

Javításra átvétel időpontja: .................................................................................................................................  

Hiba oka: ..............................................................................................................................................................  
Javítás módja:.......................................................................................................................................................  

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:..............................................................................  
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: ............................................................ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!  

Kicserélés történt, amelynek időpontja: ...................................................................................   TÖLTENDŐ KI! 

 

 

 



TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL  

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadása, eladása, jótállási jegyben 

vagy az adott fogyasztási cikk megvásárlást egyértelműen  ( pontos vevő név, ha Áfa-s számla ,ill termék név termék kód) igazoló 

számla vagy nyugta dátuma.  

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termékfogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát 

szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető 

vissza), rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, helytelen tárolás, 

helytelen kezelés, rongálás, a termék megbontása elemi kár, természeti csapás okozta. 

 Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó 

-  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, 

vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, 

figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a 

fogyasztónak okozott érdeksérelmet. 

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit 

kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – 

választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással 

kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az 

áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a 

vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a 

rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő 

határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést 

legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.  

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen 

használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre 

(termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket az 

üzemeltetés helyén kell megjavítani. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és 

termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. 

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is 

kezdeményezheti. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegynek  a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a 

szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános forgalmi adóról 

szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az 

ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.  egyértelműen  ( pontos vevő név ha Áfa-s számla ,ill. termék név 

termék kód) A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.  

 



JÓTÁLLÁSI JEGY 

Forgalmazó
1
 neve és központi iroda címe: Silko&Co. Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. 

Forgalmazó posta címe : Silko&Co Kft    1631     Pf:3 
Forgalmazó e-mail címe: szerviz@silko.hu 
Termék megnevezése: BC1005 Laica “Baby Line” elektromos gőz sterilizátor 
Termék típusa: BC1005 
Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 Olaszország 
 
A termék a Magyarországi elsődleges forgalomba hozójaként kínált JÓTÁLÁSI feltételek:   

1. Forgalmazó a termékre a fogyasztói szerződés alapján vásárolt termékre 2 év termékszavatosságot vállal.  
2. A jótállási idő: 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási cikkekre 

kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított 1 év. 
 

3. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a        
gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont).  

4. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés megkötését 
bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30. ) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében kérjük, hogy 
MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT is, amelyet a fogyasztói szerződés 
létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerelő.  

5. ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA (pl. dátummal és bélyegzővel 
ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK. 

6. Nem érvényesíthető a jótállás igény, ha:  
a. A hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő használat, 

beüzemelés, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,  
b. A készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ingadozás ) következménye, 

 

FONTOS TUDNIVALÓK: 

7. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. (VII. 30.) 
GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22. ) Korm. Rendelet tartalmazza. 

8. A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz, vagy  a 
Forgalmazóhoz , vagy a   közvetlenül a  jótállási jegyen feltüntetet szervizhez is intézheti, akinek egy jegyzőkönyvet kell erről 
felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint.  
Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szakszerviz 

bevonásával ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét,ill. keletkezésének az okát. 

 

                                                           

1
 A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a szerződés tárgyát 

képező szolgáltatás nyújtására kötelez. 

A forgalmazó a termék fogyasztó által történt 

megvásárlásától számított 1 évre jótállást 

vállal.    

 

Vásárlás dátuma:…………………………………………… 

Üzleti eladóhelyi pecsét:…………………………………….. 

 

Javítási,ill bevizsgálási  igényével közvetlenül 

fordulhat szerződött szakszervíz partnerünkhöz :A 

javítóműhelyek címe: VÉRNYOMÁSMÉRŐ szerviz  

Márkus János műszerész: 

1113. Budapest, Diószegi út 37. B. ép. 12/A 

Nyitva tartás: hétfő és szerda 9-14 óráig 

Tel: 372-61.26, 06-30-9460388 

 


