
 
 

 

 

ENERPAC – GLOBÁLIS JÓTÁLLÁS 
Az alábbiakban leírt kivételektől eltekintve az Enerpac szavatolja, hogy minden terméke („Termékek”), mind 

anyagában, mind kivitelezésében mentes a hibáktól normál használat és üzemeltetés esetén. Ha egy ajánlat 

másként nem rendelkezik, illetve az Enerpac írásban jóvá nem hagyja, (a) a normál Termékekre a jótállás 

mindaddig érvényes, amíg a Termékek az őket használó első vásárlónak a tulajdonában maradnak, (b) a 

módosított, rendelésre készült, „Heavy Lifting Technology” a „Mirage” kapható Termékekre pedig a jótállás a 

vásárló részére történő kiszállítás napjától számított egy évig érvényes. A jótállás nem ruházható át az első 

használó vásárlót követő tulajdonosra, és kizárólag az Enerpac hivatalos képviselőin és csatornáin keresztül 

értékesített új Termékekre vonatkozik. 

KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLAT. Amennyiben az Enerpac megállapítja, hogy valamely Termék anyagában 

vagy kivitelezésében hibás, az Enerpac saját belátása szerint (a) megjavítja a Terméket, (b) kicseréli a 

Terméket, vagy (c) megtéríti a Termék vételárát. EZ A KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS KIZÁRÓLAGOS, ÉS 

KIVÁLT MINDEN EGYÉB KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST, NEM KIZÁRÓLAGOSAN 

BELEÉRTVE AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS AZ ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓ 

VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁST. A JAVÍTÁST, CSERÉT VAGY VISSZATÉRÍTÉST MAGÁBAN FOGLALÓ 

JOGORVOSLAT A VÁSÁRLÓ RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ EGYEDÜLI ÉS KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLAT A 

JELEN JÓTÁLLÁS ÉRTELMÉBEN. A JELEN JÓTÁLLÁS ÉRTELMÉBEN AZ ENERPAC FELELŐSSÉGE 

SEMMI ESETBEN SEM HALADHATJA MEG A JÓTÁLLÁSI IGÉNYT KIVÁLTÓ TERMÉK VÉTELÁRÁT. 

Minden cserélt vagy javított Termékre csak az eredeti jótállási időszak fennmaradó részében vonatkozik 

jótállás. 

KIZ R SOK. A j t ll s nem terjed ki (a)  semmilyen  olyan  hib  ra,  amely  nem  hib  s  anyagoknak  vagy 

kivitelez snek tulajdon that , korl toz s n lk l bele rtve a balesetek, a nem megfelel karbantart s,  a  nem 

megfelel haszn lat, a nem enged  lyezett m  dos t  sok vagy jav t  sok, a nem megfelel  t  rol  s  s a norm  lis 

kop s s elhaszn l d s okozta hib kat, (b) semmilyen kell kanyagra vagy tartoz kra,  p ld ul  v g  peng kre,  

anyaelt vol t kra, lyukaszt  kra, csavarmenetmetsz  kre, l ncokra,  kekre  s sz lakra, amelyek id  vel vagy a  

Term k haszn lata sor n kopnak, illetve (c) az elektronik ra, a motorokra, az akkumul torokra s hajt m vekre, 

mivel ezekre a gy rt ik ltal v llalt j t ll s vonatkozik. 

JÓTÁLLÁSSAL RENDELKEZŐ TERMÉKEK VISSZAKÜLDÉSE. A Termékek az Enerpac vagy egy Enerpac 

hivatalos szervizközpontjának az előzetes írásos engedélye nélkül nem küldhetők vissza. A vásárlónak előre ki 

kell fizetnie a Termékek az Enerpac által kijelölt szervizelési helyére való visszaküldésének szállítási költségeit. 

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. AZ ENERPAC SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ 

BÁRMILYEN VÉLETLEN KÁR, KÖVETKEZMÉNYES KÁR, KÜLÖNLEGES KÁR, KÖZVETETT KÁR, 

ELMARADT HASZON, ELMARADT BEVÉTEL, VAGY KIESETT HASZNÁLAT TEKINTETÉBEN, MÉG AKKOR 

SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL TÁJÉKOZTATVA LETT. AZ ENERPAC BÁRMELY 

MEGRENDELÉSBŐL EREDŐ VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓ KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉGE AZ IGÉNYT 

KIVÁLTÓ TERMÉK RENDELÉSI ÁRÁRA KORLÁTOZÓDIK. A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL 

MEGENGEDETT MÉRTÉKIG EZEK A KORLÁTOZÁSOK ÉS KIZÁRÁSOK ALKALMAZANDÓK 

FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY A FELELŐSSÉG SZERZŐDÉSSZEGÉS, JÓTÁLLÁS, SZERZŐDÉSEN 

KÍVÜLI KÁROKOZÁS (NEM KIZÁRÓLAGOSAN BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT) EREDMÉNYE, 

ILLETVE JOGSZABÁLY ALAPJÁN VAGY MÁS ALAPON KÖVETKEZIK BE. 

 
 

 
A hatálybalépés napja: 2020. november 11. 

 
 


