
Tisztelt Partnerünk!

 A Batz Manufaktúra üzletpolitikája a vásárlók elégedettségét az első helyen tartja szem előtt. Emellett a 
márka védelme és viszonteladóink jó híre szintén rendkívül fontos szempont. Éppen ezért valamennyiünk 
munkáját megkönnyítendő összefoglaltuk Önöknek a Batz Manufaktúra által forgalmazott termékekre 
vonatkozó termékszavatosságot és az ezzel kapcsolatos tiszteletteljes kéréseinket is.

 Kérjük szíveskedjenek az alkalmazottakat tájékoztatni erről és a jegyzőkönyv felvételének menetéről. 
Reklamációs jegyzőkönyvet bármelyik nyomtatványboltban be tudnak szerezni, annak hiánya hatósági 
szankciókkal járhat.

“A Batz Hungary Kft. által forgalmazott termékekre 2 év szavatosságot biztosítunk az alábbiak szerint:

- A vásárlást követő hat hónapban a törvény szerint az eladónak kell bizonyítania, hogy a termék nem 
tartalmazott rejtett hibát és a termék meghibásodása, illetve a meghibásodásra vezető ok a vásárlást 
követően keletkezett.
- A 7. hónaptól a két éves időtartam végéig viszont a vevőnek kell reklamáció esetén bizonyítani, hogy a 
meghibásodás oka már vásárláskor fennállt. Ha ezt a vásárló bizonyítani tudja, ekkor is élhet szavatossági 
jogával.
- A talpakra külön vizsgálat nélkül 2 év termékszavatosságot vállalunk (talptörés esetén).”

 Kérjük, hogy a hat hónapon belüli reklamációknál (amennyiben rendelkezik a vásárló nyugtával vagy 
számlával) tájékoztassák a vásárlót, hogy a jegyzőkönyv felvételét követően be fogják küldeni reklamációs 
osztályunkra a lábbelit, ahol szakembereink eldöntik, hogy jogos-e a reklamáció. Amennyiben jogos, úgy 
vagy javítjuk vagy cseréljük a lábbelit. Erre – a törvény értelmében – a jegyzőkönyv felvételétől számítva 
15 nap áll rendelkezésünkre, ezért kérjük szíveskedjenek mihamarabb eljuttatni hozzánk a problémás 
terméket!

 A hat hónap és két év közötti reklamációknál (bizonylat ellenében) szíveskedjenek szintén felvenni 
a jegyzőkönyvet és amennyiben egyértelműen javítható a termék (például, felbomlott varrás) kérjük 
ugyanúgy járjanak el, mint a hat hónapon belüli reklamációknál. Azokban az esetekben, amelyekben 
egyértelműen eldönthető, hogy a nem rendeltetésszerű használat vagy túlhordás, esetleg elázás okozta a 
problémát, ugyanúgy szíveskedjenek felvenni a jegyzőkönyvet, és a vevőt a területileg illetékes független 
szakértőhöz irányítani, akinek a szakvéleménye szerint fogunk eljárni. Amennyiben bármi nem egyértelmű, 
kérjük vegyék fel a kapcsolatot reklamációs osztályunkkal, minden segítséget meg fognak adni.

 Talptöréseknél 2 éven belül vizsgálat nélkül cseréljük a lábbelit (bizonylat ellenében), így ha netán van 
raktáron cseremodell, jegyzőkönyv felvétele mellett nyugodtan cseréljék ki a lábbelit, jóvá fogjuk írni 
Önöknek a cserét. Amennyiben nincs raktáron cseremodell, kérjük vegyenek fel jegyzőkönyvet és juttassák 
el kollégáinknak a lábbelit, onnantól ők intézik a reklamációt.

 Minden egyéb esetben (webáruházas vásárlás, nyugta vagy számla hiánya) kérjük irányítsák a vásárlót 
reklamációs osztályunkhoz, a vásárló vegye fel velünk a kapcsolatot a reklamacio@batz.hu e-mail-címen. 
vagy a 06/26-526-106 /16-os melléken illetve a 06/20-663-0940-es telefonszámok egyikén, lehetőség 
szerint mellékeljen képeket. Kollégáink mindent meg fognak tenni a gördülékeny ügyintézés érdekében.

 A vásárlók elégedettsége, a viszonteladó partnerek és a Batz márka jó hírnevének védelme mellett másik 
fontos szempont a vonatkozó előírások betartása és az esetleges szankciók elkerülése. Bármilyen további 
kérdésük merül fel, forduljanak reklamációs kollégáinkhoz teljes bizalommal a fenti telefonszámokon vagy 
e-mail-címen. Munkájukhoz további sok sikert kívánunk üdvözlettel: Batz Manufaktúra
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