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Vállalási szabályzat 

hatályos 2022.06.01.-től 

  

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvassa el a jelen dokumentumot, mert 
megrendelése véglegesítésével Ön elfogadja a jelen vállalási szabályzat tartalmát! 

Szolgáltató adatai: 

Név:                                   Pántológép Kft. 
Székhely:                            1044 Budapest Ezred utca 1-3., C1/4. 
Levelezési cím:                  1044 Budapest Ezred utca 1-3., C1/4. 
Cégjegyzékszám:              01-09-931289 

Adószám:                           11713964-2-41 

Képviselő:                          Molnár Gábor 
Telefonszám:                     +36 1 275 8821 
E-mail:                              info@signode.hu 
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ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 
 

1. Bevezető 
 

Pántológép Csomagolástechnikai Korlátolt felelőségű társaság (továbbiakban: Pántológép 
Kft.) szabad kapacsitásainak kihasználása érdekében vállalja a Signode márka pántoló és 
fóliázó gépeinek javítását / karbantartását. A javítási-karbantartási munkák (a 
továbbiakban együttesen javítás vagy javítási munka) elvégzését a jelen Vállalási 
Szabályzat alapján vállalja. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a 
magyar Polgári Törvénykönyv, (Ptk.) különösen annak a vállalkozási szerződésre 
vonatkozó rendelkezéseit (389-401. §), valamint a javítási munka jellegétől függően egyes 

esetekben a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. A javítási 

szolgáltatást a ISO 9001: 2009 és 14001:2015 szabvány szerinti normák alapján végzi. A 
szabvány előírásainak értelmében folyamatosan fejlesztjük szolgáltatási 
tevékenységünk minőségi színvonalát, kiemelt hangsúlyt fektetve Megrendelőinktől 
kapott visszajelzésekre. 
 
A Megrendelő a szolgáltatás megrendelésekor kijelenti, hogy a jelen Vállalási 
Szabályzat a rendelést megelőzően rendelkezésére állt, és annak rendelkezéseit 
magára nézve kötelezőnek fogadja el. 
 

2. Vállalt típusok/márkák: 
 

A Pántológép Kft. vállalja minden olyan Signode álltal gyártott vagy képviselt csomagológép 
karbantartását/szervizelését, amelyhez rendelkezésre áll a javításhoz szükséges szakmai 
dokumentáció, technológiai utasítás. 

 

3. Vállalt szolgáltatások: 
 

• Csomagoló gépek eseti javítása, 

• Csomagológépek átalakítása 

• Csomagológépek karbantartása, 

• Csomagológépek diagnosztikai vizsgálata, 

• Márkaszervizi feladatok ellátása (szerződések alapján), 

• Signode álltal gyártott pályasorok javítása. 

4. Vállalt márkák/típusok 
• Signode 

• Haloila / Octopus 

• SMB 

• SBM 

• Orgapack 

• ErgoPack 

• Lachenmeier 

• Strapex 
 

VÁLLALKOZÁSI FELTÉTELEK 
 

1. Rendelés felvétele során a vállalkozó vizsgálja a szolgáltatás elvállalásának lehetőségét 
és a tőle elvárható legnagyobb gondossággal jár el. 
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2. A Megrendelő és a Pántológép Kft. között a javítási munkára vonatkozóan csak írásos 

megrendelést fogad el, amely történhet elektronikus úton is, amely alapján vállalkozási 

szerződés jön létre. A vállalkozási szerződés létrejöttét megelőzően a Pántológép Kft. 

köteles tájékoztatni a Megrendelőt arról, hogy a javítási munkára a Pántológép Kft. web 

oldalán (www.signode.hu) megtalálható a cég vállalási szabályzata. A helyszíni javítási 

munka esetén a Pántológép Kft. által a munkát elvégző alkalmazottjánál megtekinthető 

Vállalási Szabályzat.  

3. Megrendelő jogosult áttanulmányozni és az azzal kapcsolatos kérdéseire a 

Pántológép Kft. alkalmazottjától választ kapni.  

4. Pántológép Kft. a javítási munkákról digitális munkalapot készít. 

5. A munkalapon fel kell tüntetni: 

a) Megrendelő nevét, címét, és amennyiben van a kapcsolat tartó telefonszámát, e-

mail címét 

b) Javításra átvett készülék típusát, gyári számát, munka jellegét (pl: hibaelhárítás, 

karbantartás, felújítás, javítás) 

c) Javítandó gépen a Pántológép Kft által megállapított és/vagy a Megrendelő által 

megjelölt hibáját 

d) Gép átvételének időpontját, javítás megkezdését 

e) Gépnél töltött munkaórákat, visszaadás időpontját 

f) Az átvett alkatrészeket, a készülék állapotára az észrevételeket, elkészülés esetén 

a kiértesítési igényt, valamint a kiszerelt alkatrészek listáját is rögzíteni kell. 

6. Ha a szolgáltatás elvállalásakor nem állapítható meg pontosan, hogy milyen 

munkák elvégzésére van szükség, a Pántológép Kft a várható legmagasabb díj összegét 

köteles a megrendelővel közölni, előzetes árajánlat kalkuláció alapján. Az előre nem látott 

és a szolgáltatás elvállalásakor figyelembe nem vett hibákat a Pántológép Kft külön 

megrendelés nélkül is jogosult és köteles kijavítani, ha a javítás díja nem haladja meg azt 

az összeget, amit a megállapodásban, a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként 

meghatároztak.  

7. Ha a munka végzése során a Pántológép Kft olyan előre nem látott hibát fedez fel, 

amelynek kijavítására a felek nem állapodtak meg és annak kijavításával a szolgáltatás 

várható legmagasabb díját meghaladja, köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel 

kapcsolatos munka díjáról a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Ezt a munkát a 

Pántológép Kft csak külön megrendelésre végezheti el. 

8. Ha az elvégzendő munka előreláthatóan befolyásolja a gép további 

használhatóságát, teljesítőképességét, vagy használatának módját, illetőleg ennek 

időtartamát, a megrendelőt erről előzetesen tájékoztatni kell. A tájékoztatási kötelezettség 

- amennyiben feltételei csupán ekkor állapíthatók meg - a munka elvégzése után is terheli 

a Pántológép Kft-t. 
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9. A Megrendelő és a Pántológép Kft között a javítási munkára vonatkozóan a létre 

jött Vállalkozási Szerződés a kijavított készülék Megrendelőnek történő visszaadásával 

és vállalkozási díj megfizetésével szűnik meg. 

10. Megrendelt javító-karbantartó szolgáltatások esetében a Pántológép Kft-t jótállási 

kötelezettség terheli. Lásd: Jótállási feltételek  

11. A jótállás időtartama 6 hónap. A jótállási határidő a szolgáltatás elvégzése után a 

készüléknek a Megrendelő vagy megbízottja részére való átadásával, vagy - ha az 

üzembe helyezést a Pántológép Kft végzi - az üzembe helyezés napjával kezdődik. 

12. Ha a Megrendelő a Pántológép Kft teljesítését a szerződésszegésről tudva 

elfogadja, a szerződésszegésből igényt utóbb csak akkor támaszthat, ha erre irányuló 

jogait a készülék átvételekor írásban fenntartotta. 

 
KISZÁLLÁSOS MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI 
 

1. Ha a Megrendelő a kiszállásos munkavégzést rendeli meg, abban az esetben az alábbi  
           feltételeket biztosítania kell a munkavégzés zavartalan eljárása közben: 
 

• Megrendelő részéről a megjelölt kapcsolat tartó, technikus vagy operátor adjon pontos, 

megfelelő információt a gép állapotáról és esetleges hiba jelenségeiről a helyszínre 

érkező kollégáknak.  

• Karbantartás alatt az előzetesen kiajánlott sérült/kopott alkatrészek teljeskörű 

megrendelése, ezáltal a helyszínen biztosítva technikusaink számára a gép megfelelő 

működéséhez szükséges alkatrészeket. 

• A megrendelő biztosítja a telephelyre való zökkenőmentes bejutást a karbantartást végző 

technikusok számára.  

• Az adott gép rendelkezésre állásának biztosítása a munkaidő teljes tartamára, az adott 

gépen munkát végző (megrendelő munkatársa) operátor/gépkezelő jelenlétével. 

• A megrendelésben (PO-ban) foglalt munkaórák egybefüggő folyamatos biztosítása.  

• Pántológép Kft technikusai csak azt a munkát végzik el, amelyre a megrendelés szól, (az 

ezen kívüli munkavégzéshez külön megrendelés szükséges az adott gépen belül is).  

• Amennyiben a megrendelés az adott gépre vonatkozó karbantartási, javítástól eltér, a 

Pántológép Kft. technikusa a munka elvégzését megtagadhatja.  

• Megfelelő munkakörülmények biztosítása (világítás, energia, sűrített levegő, munkaterület 

tisztasága). 

• A megrendelő biztosítja a karbantartási munka végeztével a Pántológép Kft 

technikusainak a teszt rakatokat. 

• A vállalás feltételeinek elbírálására és a szükséges tájékoztatás megadására a vállalkozó 

szerviz koordinátora jogosult.  

• Megrendelő biztosítja a Pántológép Kft. technikusai számára munkát átvevő személyt.  

• A Megrendelő előre köteles ellenőrizni, hogy adott technikus rendelkezik-e megfelelő 

jogosítvánnyal a terület belépésére és a munka elkezdésére. 
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BERENDEZÉS ÁTADÁS - ÁTVÉTELE 
 

1. Amennyiben A MEGRENDELŐ rendelkezik a kért szolgáltatás elvégzéséhez 
szükséges feltételekkel, akkor a Pántológép Kft. szakemberével megvizsgálják a 
gépet (előzetes vizsgálat elsősorban szemrevételezéssel, futáspróbával). 

 
2. Pántológép Kft. szakembere munkafelvevője megnyitja a digitális MUNKALAPOT, 

amelyen az alábbi azonosítókat és adatokat köteles feltüntetni: 
 

- Megrendelő adatai: Cégnév, Cím  
- Munka típusa 
- A gép előzetes vizsgálata, tapasztalt hibajelenségek 
- Végzett munka rövid leírása 
- Munkát végző személy 
- Dátum 
- Munkaórák 

 
- Gép adatok: 

 - Gép megnevezése 
 - Gép gyári száma 
 - Ciklus szám 

 
- Megrendelő részéről a gépet átvette, Gép átvevő neve, titulusa.  
- Megjegyzések: Az előzetesen ismertetett működési zavarok, illetve a Megrendelő 

képviselője álltal közölt információk.  
 

3. A Pántológép Kft. technikusai az előzetesen megrendelt munka végeztével a 
Megrendelő álltal (munka átvevője) közösen teszt rakatokat futtattnak a gépen.  

4. Pántológép Kft. szakembere ismereti a munkalap tartalmát a Megrendelő 
képviselőjével.  

5. Amennyiben egyet ért a Megrendelő képviselője a munkalap tartalmával 
aláírásukkal hitelesítik a benne foglaltakat, amelyet mind a Pántológép Kft. mind a 
Megrendelő egybefüggően elismer, amennyiben hitelessége a valóságnak 
megfelel. A gépet használatra kész üzembiztos állapotban átvette a Megrendelő.  

6. A Pántológép Kft. technikusa a munkalap lezárása után elektronikus úton a 
helyszínen továbbítja a Megrendelő előzetesen megadott email címére a 
munkalap digitális lenyomatát.  
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SZOLGÁLTATÁS DOKUMENTÁLÁSÁNAK ÜGYRENDJE 
 

1. Minden esetben a Pántológép Kft. csak előzetes megrendelés (PO) ellenében végez 
munkát, ennek hiányában a Pántológép Kft. technikusai nem kezdhetik el a munka 
megkezdését.  

2. Az előzetes munka megrendelés a maximális munkaórák számával kalkulált díj 
amely nem minden esetben tükrözi a tényleges munka díjat (lehet kevesebb is.) 

3. A szolgáltatás folyamatában minden elvégzett munkafázis rögzítésre kerül a 
digitális munkalapon, a munkát végző Pántológép Kft. szakszervizese aláírásával 
hitelesítve, ezáltal az elvégzett munka minőségéért a munkát végző technikus 
felelősséget vállal. 

4. A fizikális munkavégzést megelőzően a Pántológép Kft. alkalmazottja megnyitja a 
digitális munkalapot (Berendezés átadás – átvételi rész részletesen tartalmazza), 
és kitölti a fejlécet és feljegyzi a helyszínen kapott információkat. 

 
4. A szolgáltatás folyamatában felhasznált a Megrendelő előzetesen megrendelt 

és a helyszínre szállított alkatrészek listáját (szállítólevél alapján) ellenőrzi a 
szükséges alkatrészek állapotát és maradéktalan meglétét, ezt dokumentálja a 
digitális munkalapon.  

5. A munka végeztével és a Pántológép Kft. technikusa és a Megrendelő képviselője 
álltal hitelesített munkalap aláírásával a munkalap lezárásra kerül, annak tartalmát 
egyik fél sem jogosult utólagosan változtatni.  

6. A digitális munkalap a lezárást követően elektronikus úton a helyszínen 
továbbításra kerül a Megrendelő előzetesen megadott email címére és a 
Pántológép Kft. szerviz koordinátorának.  

7. Szerviz koordinátor a dokumentumba betekinthet, iktatja, és további feldolgozásra 
továbbítja a számlázási osztályra.  

8. Számlázási osztály, a digitális munkalap alapján elkészíti a számlát és a 
számla mellékleteként továbbítja az ügyfél részére.  
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SZOLGÁLTATÁS VÉGZÉSE SORÁN ADÓDÓ ESEMÉNYEK 
 

1. Ha a szolgáltatás elvállalásakor nem volt pontosan megállapítható, hogy milyen 
munkák elvégzésére van szükség, akkor az előre nem látott és a megrendelt 
munkával közvetlenül összefüggésben lévő hibák Pl.: megbontás útján, vagy 
bevizsgálás útján történő felfedezése esetén a Pántológép Kft. technikusa azon 
javításokat meg kell tagadnia, értesítenie kell a Pántológép Kft. szerviz 
koordinátorát vagy feletteseit, akik döntést hoznak a cselekvésekkel kapcsolatban, 
amelyet a Pántológép Kft. technikusa közöl a Megrendelővel. 

2. A Pántológép Kft. technikusa csak eredeti, új állapotú, a gyárival megegyező 
alkatrészeket építhet be, ettől eltérő alkatrész beépítési igény esetén a 
Pántológép Kft. technikusa azon javításokat meg kell tagadnia, értesítenie kell 
a Pántológép Kft. szerviz koordinátorát vagy feletteseit, akik döntést hoznak a 
cselekvésekkel kapcsolatban, amelyet a Pántológép Kft. technikusa közöl a 
Megrendelővel.  

 
3. Ha a munka végzése során a Pántológép Kft. technikusa olyan előre nem látott 

hibát fedez fel, mely 
 

a./ a megrendelt munkával nincs összefüggésben, függetlenül attól, hogy ez a 
hiba a berendezés üzembiztonságát érinti-e vagy sem, illetve 

 
b./ a felfedezett hiba a megrendelt munkával összefüggésben ugyan, de annak 

kijavításával a szolgáltatás várható legmagasabb díjtétel összeg 
megemelkedne akkor köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos 
munka díjáról a megrendelőt és a Pántológép Kft. szerviz koordinátorát, 
illetve feletteseit haladéktalanul értesíteni. Ezt a munkát a vállalkozó csak 
külön megrendelésre végezheti el, új elkészítési határidő kijelölése mellett. 

 
4. A 3./b. pont figyelembevételével a berendezés gyártásbiztonsági szempontból 

szükséges javítás meg nem rendelése esetén a hibás berendezés átadásakor a 
Pántológép Kft. technikusa köteles írásban közölni, hogy a berendezés 
biztonságos termelésre nem alkalmas, és ennek tudomásulvételét a megrendelő 
fél aláírásával köteles igazolni.  

 
5. Amennyiben a megrendelt munka elvégzését határidőre (előzetes ajánlatban 

szereplő vagy a megrendelésen szereplő munkaórák száma) nem látható - a 2. 
pontban leírtakon kívül - egyéb ok akadályozzák, azt a megrendelővel 
haladéktalanul, de még a vállalási határidő le-járta előtt közölni kell írásban.  

 
 

6. A szolgáltatás folyamatában felfedezett, nem a Pántológép Kft. 
szervíztevékenységéből adódó, nem a gyártó által jóváhagyott alkatrészek, 
szerelési technikák (technológiai utasítások, javítási kézikönyvek), harmadik fél 
által használt nem a gyártó által jóváhagyott alkatrészek, szerelési technikákkal 
végzett tevékenységek következtében okozott károkért (Pl.: sérülés, egyéb 
alkatrészrongálódás, termelés kiesés, pénzügyi, erkölcsi, anyagi veszteségekért) 
a Pántológép Kft. felelőséggel és kártérítési kötelezettséggel nem tartozik.  
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SZÁMLÁZÁS 
 

1. A szolgáltatás befejezésével a Pántológép Kft. technikusa és a Megrendelő 
ellenőrzi a munka minőségét, aláírásával igazolja a végzett szolgáltatás előírások 
szerinti, és a megrendelésben foglaltak szerinti megfelelőségét. 

2. Pántológép Kft. a javításának elkészüléséről és a gép visszaadásáról a 
  Megrendelőt értesíti.  

3. Pántológép Kft technikusának a berendezés visszaadásakor a megrendelőnek az 
alábbiakban felsorolt bizonylatokból kell egy példányt kapnia (elektronikus úton): 

- Digitális munkalap 
- Kicserélt alkatrészek listája 

 

4. A vállalkozó az elvégzett munkáról az 1992. évi LXXIV. Törvény figyelembevételével 
  köteles számlát adni a szolgáltatást megrendelőjének. 

 

5. A számlát a Kulcs – Soft rendszerében és a digitális munkalap adatai alapján készül, 
tartalmazza az elvégzett munkák és felhasznált anyagok felsorolását és a 
megrendelés számot. 

 
6. Amennyiben a Megrendelő nem küldött megrendelési számot, abban az esetben a 

hatályos törvény ételmében az elvégzett munka igazolása (munkalap) alapján 
számított 15. munkanapon belül számlázásra kerül az elvégzett munka „NO PO” 
felirattal feltüntetve.  

 
7. A javítás során lecserélt alkatrészek a megrendelő tulajdonát képezik. 

 

SZOLGÁLTATÁSSAL SZEMBENI PANASZOK INTÉZÉSE 
 

1. A munkavégzéssel kapcsolatban felmerült minőségi kifogások bejelentését, a 
megrendelőnek írásban kell megtenni a számla bemutatása mellett. 

 
2. A megrendelő a számára megjelölt jótállási időn belül követelheti: 

 
- a hibásan, vagy hiányosan végzett munka kijavítását, 

 
- a kifizetett díj arányos csökkentését, illetve visszafizetését, 

 
- az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását. 

 
3. Pántológép Kft. a Megrendelő minőségi kifogásait lehetőleg azonnal, de 

legkésőbb 15 nap alatt köteles megvizsgálni, és ha az megalapozott, a jótállásra 
vonatkozó rendelkezésnek megfelelően köteles azt mindkét fél számára 
elfogadhatóan rendezni.  
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4. Amennyiben a reklamáció okát a megrendelő által elfogadott határidőn belül a 
Pántológép Kft. alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úgy arról a Megrendelőt 
tájékoztatja, és újabb határidőt ad. Ha a Pántológép Kft. a minőségi kifogást nem ismeri 
el, köteles erről a Megrendelőt írásban tájékoztatni. 

 
5. A szolgáltatás akkor tekinthető hibásnak, ha a Pántológép Kft. alkalmazottja a 

munkafelvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon 
nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámítja. 

 
6. Nem tekinthető hibásnak a szolgáltatás, ha a Pántológép Kft. technikusa a gép 
megbontása során olyan hibát észlel, ami a hibafelvétel/előzetes egyeztetés alkalmával 
nem volt megállapítható és a Megrendelő azt utólagosan a munka befejeztével 
tudomására hozott. 

 
7. A panasz kivizsgálása az alábbi eljárás szerint történik: 

 

a. A munkavégzés mennyiben szolgálta a munkavállalásra vonatkozó bizonylatokban 
(hibafelvételi vagy munkalap) rögzített és a megrendelő tudomására hozott, vagy 
az általa kért hiba elhárítását? 

 
b. A berendezés/gép megbontása és javítása során talált-e olyan újabb problémát, 

ami a hibafelvétel során nem jelentkezett, és erről a megrendelő kapott-e 
tájékoztatást? 

 
c. A számlán feltüntetett javítási műveletek alapján azonosíthatóak-e az 

anyagfelhasználási bizonylatokon szereplő alkatrészek és anyagok?  
 

d. A műszaki beavatkozás eredményeként bekövetkezett-e a berendezés/gépek 
javulása, és ha a beállítási, működési paraméterek mérhetők, azok mennyiben 
felelnek meg a gyári javítóipari technológiákban meghatározott értékeknek? 

 
 

8. Amennyiben a panasztevő a vizsgálatkor jelen kíván lenni, úgy számára azt lehetővé 
kell tenni. 

 
9. A vizsgálat eredményéről a Pántológép Kft. a megrendelővel közösen jegyzőkönyvet 

vesz fel, ahol mindkét fél közli a vizsgálat megtörténte utáni észrevételeit. 
Véleménykülönbség esetén a jegyzőkönyv egy példányát a vállalkozó köteles a panaszt 
továbbiakban elbíráló a területileg illetékes külső szerv részére eljuttatni. 
 

10. Amennyiben a vizsgálatnál kiderül, hogy az adott gép hibája nem a Pántológép Kft. 
technikus munkájára vezethető vissza, akkor a Megrendelő köteles a kivizsgálási 
költséget megtéríteni a Pántológép Kft. részére. 
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JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK  

Általános jótállási feltételek 

1. Jótállási igényt az a Megrendelő érvényesíthet, aki a termékre vonatkozóan, eredeti 
számlával vagy annak másolatával rendelkezik. 

2.  A Jótállási igény akkor érvényesíthető, ha a rendelésen és munkalapon pontosan fel van 
tüntetve: Forgalmazó (Pántológép Csomagolástechnikai Kft. 1044 Budapest, Ezred utca 
1-3. C1. ép. 4. lház. Cégjegyzék szám :  01-09-931289  Adószám  :  11713964-2-41); és a 
Megrendelő (Cégnév…………………………… Cím:………………………….. 
Cégjegyzékszám:…………………………….Adószám:………………………) a termék cikk 
száma; megnevezése; a gyártó neve; a vásárlás (amennyiben az alkatrész a Pántológép 
Csomagolástechnikai Kft. szállította) és a beépítés / üzembe helyezés dátuma amelyet a 
szakszerviz biztosít munkalap formájában. 

3. A Megrendelő köteles a termék hibájának észlelése után azt (a termék típusának és 
gyári számának, valamint a pontos hibajelenség leírásának közlésével) a körülmények 
által lehetővé tett legrövidebb időn belül bejelenteni, „A jótállási igény bejelentése és 
érvényesítése” cím alatt írottak szerint. 

4. A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások megőrzése, mentése 
a Megrendelő feladata. A Forgalmazó nem felel – az eltérést nem engedő jogszabályi 
rendelkezések keretei között – adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, 
továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek 
az elvégzett javításra visszavezethető okból következtek be. 

  

Megrendelő jogai 

1. A Megrendelőt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-310.§-aiban, 
valamint a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben meghatározott jogok illetik meg. 
2. A jogszabályon alapuló, kötelező jótállás időtartama 6 hónap fődarabokra 12 hónap. A 
jótállási idő a termék a Megrendelő részére történő átadásakor, vagy ha az üzembe helyezést a 
Forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 
3. Hiba esetén a Megrendelő – választása szerint – elsősorban kijavítást, vagy kicserélést 
követelhet. Ez alól kivételt képe, ha az általa választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy 
ha a Forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan 
többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotában 
képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a jótállási kötelezettség teljesítésével a 
Megrendelőnek okozott kényelmetlenséget. 
4. Ha a Megrendelő sem kijavításra, sem kicserélésre nem tarthat – a 3. pontban foglaltak 
szerint – igényt, vagy ha a Forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e 
kötelezettségének az 5. pontban írt feltételekkel nem tud eleget tenni, a Megrendelő – 
választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet, 
vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
5. Amennyiben a megrendelő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Forgalmazó nem 
hivatkozhat a 3. pont értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket 
kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Ebben 
az esetben a csere csak a meghibásodott alkatrészekre vonatkozik.  
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6. A Forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által 
elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott 
jelentős kényelmetlenség nélkül köteles elvégezni. A kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a 
kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 
harminc napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet 
beépítésre. 
7. A tartozékok, alkatrészek meghibásodása az egész termék cseréjére nem jogosít. Ezek 
meghibásodásakor az ezeket értékesítő Forgalmazónál cseregarancia érvényesíthető, egy az 
eredetivel azonos, vagy funkcióját és minőségét tekintve az eredetinek megfelelő (de azzal nem 
feltétlenül azonos típusú) alkatrészre.  
8. A jótállás nem érinti a Megrendelő törvényből eredő jogait. 

 A jótállási igény bejelentése és érvényesítése 
 
A Jótállási igényeket a Megrendelő a Forgalmazóval szemben érvényesíthet, amennyiben a - 
jótállási időn belül (hat hónap) - a Megrendelő a hiba felfedezése után a körülmények által 
lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a kötelezettel közölni írásban (email vagy 
ajánlott levél formájában). Kellő időben közöltnek kell tekinteni a hiba felfedezésétől számított 
egy hónapon belül közölt kifogást. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő felelős. 
A jótállási és szavatossági jogok érvényesíthetőségének határideje az alkatrész vagy 
jelentősebb részének (fődarab) kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) alkatrészek, 
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 
Fődarabnak tekintjük (12 hónap jótálás érvényesíthető): 

• Fóliázó gép esetében: gép vázát, gyűrűt tartó keretet - amennyiben semmilyen külső 

fizikai behatás nem éri azokat (ütközés, rongálás, csavarodás). Továbbá a 

villanymotorok és a hajtóművek amennyiben azokat rendeltetés szerint használják. Gyári 

alkatrész beszerelése után más alkatrész – nem gyári alkatrész - hibájából a beépített 

alkatrész hamarabb meghibásodik, mint az elvárható élettartam, akkor a beszerelt 

alkatrész garanciát veszíti (Gyári alkatrésznek tekintjük mindazon tételeket, amelyek a 

gyártó által rendelkezésre bocsátott alkatrészlistában szerepelnek vagy a forgalmazó 

és/vagy a gyártó/forgalmazó által jóváhagyott és amelyet írásban is rögzített).  

• Pántoló gép estében: gép vázát, a pántoló fejet tartó keretet - amennyiben semmilyen 
külső fizikai behatás nem éri azokat (ütközés, rongálás, csavarodás).  
Továbbá a villanymotorok és a hajtóművek amennyiben azokat rendeltetés szerint 
használják. Gyári alkatrész beszerelése után más alkatrész – nem gyári alkatrész - 
hibájából a beépített alkatrész hamarabb meghibásodik, mint az elvárható élettartam 
akkor a beszerelt gyári alkatrész garanciát veszíti (Gyári alkatrésznek tekintjük mindazon 
tételeket, amelyek a gyártó által rendelkezésre bocsátott alkatrészlistában szerepelnek 
vagy a forgalmazó és/vagy a gyártó/forgalmazó által jóváhagyott és amelyet írásban is 
rögzített).  
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Eljárás vita esetén: 

A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha 
bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A kötelezett a Megrendelő kifogásáról 
jegyzőkönyvet, illetve munkalapot köteles felvenni, ennek másolatát a Megrendelőnek át kell 
adni. Ha a kifogás rendezésének módja a Megrendelő igényétől eltér, ennek indoklását a 
jegyzőkönyvben vagy munkalapon meg kell adni. Ha a kötelezett a Megrendelő igényének 
teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három 
munkanapon belül köteles értesíteni a Megrendelőt. Ha a hiba ténye, jellege, illetve a hiba 
keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges a Megrendelő a 
kijelölt minőség vizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé 
tétele érdekében a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a 
Megrendelő részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) 
álláspontjáról haladéktalanul írásbeli (email vagy ajánlott levél) nyilatkozatot adni. További vita 
esetén a fogyasztó a helyi Békéltető Testülethez, valamint az illetékes Városi Bírósághoz 
fordulhat. 

  

Jótállási igény érvényesítését kizáró okok 

1. Nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe az alábbi okokra visszavezethető hibák és 
azok elhárítása: 

(a) nem rendeltetésszerű használat; vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt 
utasításoknak megfelelő kezelése vagy működtetése esetén, ideértve - de nem kizárólag - a 
helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, erőszakos külső behatás okozta rongálást (törés, 
villámcsapás, áramingadozás, stb.), egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett 
meghibásodást; 
(b) szakszerűtlen karbantartás vagy változtatás; 
(c) nem a gyártó által szolgáltatott vagy jóváhagyott szoftver, adathordozó, alkatrész, tartozék 
vagy kellékanyag használata; 
(d) a termék-specifikációtól eltérő üzemeltetés; 
(e) bármely, a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a 
Pántológép Csomagolástechnikai Kft. végez el; 
(f) baleset, szerencsétlenség vagy bármely egyéb ok miatt, ideértve - de nem kizárólag - a 
villámlást, a vízkárt, tűzesetet zavargásokat vagy a nem megfelelő működési körülményeket. 
 
2. Kizárja a jótállási igények érvényesítését, ha a fogyasztó nem tartja be a termékhez 
biztosított használati (kezelési) útmutatóban foglaltakat, és a hiba ennek következtében 
keletkezett. 
3. Jótállási igény nem érvényesíthető, ha a termék vagy a hozzá tartozó dokumentáció 
érvénytelen, azonosításra alkalmatlan vagy valótlan adatokat tartalmaz, vagy a termék gyári 
száma nem olvasható vagy hiányzik, kivéve, ha ezeket bizonyíthatóan a Gyártó vagy a 
Forgalmazó okozta. 
4. A fenti okokból bekövetkező hibák esetében a javítás költsége a fogyasztót terheli, a jótállási 
időn belül is. 
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5. A termék tisztítása és karbantartása, valamint a kellékanyagok pótlása nem tartozik a jótállás 
körébe. 

A Forgalmazó kötelezettségei 

1. A Forgalmazó az alkatrészek eladásakor köteles a szállítólevélen feltüntetni az alkatrészek 
listáját - a vásárlás napjának feltüntetése mellett – hitelesíteni, és a megrendelőnek hibátlanul 
és maradéktalanul átadni. A szállítólevél és a munkalap helyes kitöltésének ellenőrzése a 
Megrendelő feladata, vita esetén a Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy a 
szállítólevélen és vagy a munkalapon, illetve a terméken szereplő adatok hiánya vagy eltérése 
a Forgalmazó mulasztásának eredménye. 
2. A jótállás körébe tartozó javítás esetén a Forgalmazó köteles feltüntetni: a javítási igény 
bejelentésének és a javításra átvétel időpontját; a hiba okát és a javítás módját; az alkatrész 
Megrendelő részére történő visszaadásának időpontját; a jótállás – a kijavítás időtartamával 
meghosszabbított - új határidejét. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

A Signode gyártmányú gépek karbantartásáért / javításáért és az előírások betartásáért 
felelős személyek: Javítást végző Pántológép Kft. technikusa, Helyszíni szervízvezető, 
Szerviz vezető, Szerviz koordinátor, Ügyvezető.   
A szolgáltatások és előírások szerinti ellenőrzését egyaránt lehetővé kell tenni a külső és 
belső ellenőrzési szervek számára. 

 

HIVATKOZÁSOK 
 

A Vállalási szabályzat az alábbiakban felsorolt dokumentumok előírásainak figyelembe 
vételével készült.  
1959. évi IV. Törvény:A magyar köztársaság polgári törvénykönyvéről 
25. Áfa tv. 165. § (1) bekezdés b) pontja 
26. Áfa tv. 165. § (4) bekezdés 
27. Áfa tv. 165/A. § (2) bekezdés 
28. Áfa tv. 89. §. 
29. Áfa tv. 29. § 
30. Áfa tv. 6. § (4) bekezdés b) pont. 
31. Áfa tv. 159. § (2) bekezdés d) pont 
32. Áfa tv. 159. § (2) bekezdés c) pontja 
33. Áfa tv. 163. § (1) bekezdés. 
34. Áfa tv. 163. § (2) bekezdés b) pontja 
35. Áfa tv. 163. § (2) bekezdés b) pontja 
1992. évi LXXIV. Törvény:Az általános forgalmi adóról 
249/2004. (VIII.27.) Korm. Rendelet: Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra 
vonatkozó kötelező jótállásról 
49/2003. (VII.30.) GkM rendelet: A fogyasztói szerződés keretében érvényesített 
szavatossági és jótállási igények intézéséről    

 
Üdvözlettel: 

 
Molnár Gábor 

cégvezető 

 


