
TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL  

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő 

átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe 

helyezés napjával kezdődik.   

A Magyarország területén fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] keretében értékesített, az 

alábbiakban felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre az egyes tartós fogyasztási cikkekre 

vonatkozó kötelező jótállásáról szóló 151/2003. (IX.21.) (a továbbiakban: Kormány Rendelet) 

szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.   

A jótállási kötelezettség a forgalmazót, a Smartos Group Kft.-t terheli az általa forgalmazott 

termékek vonatkozásában. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, 

feltéve, hogy fogyasztónak minősül. A fogyasztó a Ptk. szerint a gazdasági vagy szakmai 

tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy.   

A jótállás időtartama főszabályként egy év, kivéve, ha a fenti speciális rendelkezések nem 

alkalmazandóak.   

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe 

helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.   

A forgalmazó köteles a fogyasztónak a fogyasztási cikkel együtt - külön kérés nélkül - jótállási 

jegyet átadni, amennyiben jótállási jegy nincs mellékelve a számla biztosítja ezen jog 

gyakorlását.   

A jótállási igény a jótállási jeggyel vagy az ezt jogot helyettesítő dokumentummal 

érvényesíthető.   

A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett 

javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új 

alkatrész kerülhet beépítésre.   

A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat a jótállási jegyen 

köteles feltüntetni:  

a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,  

b) a hiba okát és a javítás módját,  

c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,  

d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határidejét.  



Amennyiben a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe 

helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem 

hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, 

hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű 

használatot akadályozza.  

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás  

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése 

felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával 

készült.  

Kellékszavatosság  

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?  

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt 

érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.  

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?  

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:  

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény 

teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan 

többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy 

igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is 

kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.  

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön 

viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.  

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?  

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba 

felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy 

a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már 

nem érvényesítheti.  

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?  

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.  

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?  



A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba 

közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az 

Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles 

bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.  

Termékszavatosság  

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?  

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy 

termékszavatossági igényt érvényesíthet.  

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?  

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését 

kérheti.  

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?  

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi 

követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő 

tulajdonságokkal.  

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?  

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két 

éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.  

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?  

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben 

gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell 

bizonyítania.  

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?  

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha 

bizonyítani tudja, hogy:  

• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy  

• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem 

volt felismerhető vagy  

• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.  

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.  



Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági 

igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének 

eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre 

vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.  

Jótállás  

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?  

Hibás teljesítés esetén szerződés alapján a kötelezett jótállásra köteles.  

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?  

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) 

Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó 

Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben 

érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő 

határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított 

három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E 

határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a 

kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A 

jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a 

fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás 

vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli 

esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!  

A jótállás kötelező esetei:  

1. Háztartási készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen hűtőszekrény, fagyasztó, 

kombinált hűtőszekrény, villanytűzhely, mosógép, centrifuga, szárítógép és ezek 

bármely kombinációja, mosogatógép, vasaló, vízmelegítő, fűtő-, légkondicionáló- és 

egyéb légállapot-szabályozó berendezés, porszívó, gőzzel működő tisztítógép, 

szőnyegtisztító-gép, padlósúroló- és fényesítőgép, varrógép, kötőgép, villanybojler, 

szivattyú;  

2. villamos energiával működtetett konyhai kisgépek 10 000 Ft eladási ár felett, így 

különösen mikrohullámú sütő, kenyérsütő, kenyérpirító, kávéfőző, kávéfőzőgép, 

vízforraló, konyhai robotgép, grillsütő, olajsütő, ostyasütő, fánksütő, gofrisütő, 

szendvicssütő, elektromos palacsintasütő, elektromos pizzasütő, elektromos 

rotyogtatófazék, elektromos serpenyő, elektromos popcorn készítő, elektromos 

kontaktgrill, forgónyárs, mini tűzhely, rizsfőző készülék, tésztafőző, tojásfőző, 

ételpároló, légkeveréses főzőedény, gyümölcsaszaló;  

3. gázkészülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen tűzhely, konvektor, gázkazán, 

gázbojler, gázgrill, gázzsámoly, gázsütő, gázperzselő, gázlámpa;  

4. motoros kerti gépek és nem motoros kertészeti eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így 

különösen kapálógép, fűnyíró, fűkasza, tologatós fűnyíró;  



5. motoros kézi szerszámok 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen láncfűrész, fúrógép, 

ütvefúrógép, sarokköszörű, körfűrész, gyalu;  

6. legalább egyéves kihordási idejű gyógyászati segédeszközök és készülékek, valamint 

napszemüvegek 10 000 Ft eladási ár felett;  

7. egészségmegőrző termékek és eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen 

elektromos masszírozó, mágneses termék, fényterápiás eszköz;  

8. közlekedési eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kerékpár, elektromos 

kerékpár, elektromos roller, quad, motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, 

személygépkocsi, lakóautó, lakókocsi, utánfutós lakókocsi, utánfutó;  

9. motoros vízi járművek 10 000 Ft eladási ár felett;  

10. gyermekgondozási cikkek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen pelenkázó-, illetve 

mosdató-állvány, babakocsi, magas- és asztalra szerelhető etetőszék, biztonsági 

gyermekülés;  

11. gyermekmegfigyelő berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen 

légzésfigyelő, szívhangfigyelő, bébiőrző;  

12. gyermekhinták, csúszdák és hasonló tevékenységet igénylő gyermekjátékok bel- és 

kültéri, otthoni használatra 10 000 Ft eladási ár felett;  

13. világítástechnikai termékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen lámpatest, 

fényforrás;  

14. biztonsági riasztó- és jelzőberendezések 10 000 Ft eladási ár felett;  

15. elektronikus hírközlő végberendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen telefon, 

mobiltelefon, telefaxkészülék, több funkciós készülék;  

16. híradástechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen üzenetrögzítő, 

kihangosító készülék; műholdvevő és AM Micro antenna rendszerek és ezek 

részegységei, televízió, projektor, videomagnó, rádió, autórádió, rádiós ébresztőóra, 

műholdas helymeghatározó, lemezjátszó, szalagos és kazettás magnó, CD-felvevő és 

lejátszó, DVD-felvevő és lejátszó, játékkonzol, Blu-ray lejátszó és -író, asztali 

médialejátszó, egyéni hangrendszer, keverőasztal, erősítő, hangszóró, hangfal, 

mikrofon és fülhallgató, head-set;  

17. információtechnikai készülékek 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen asztali 

számítógép, laptop, note-book, tablet, PDA, monitor, nyomtató, szkenner, 

fényképezőgép, film- és hangfelvevő kamera, videokamera és camcorder, diktafon, 

fotónyomtató, film- és diaszkenner, MP3 és MP4 lejátszó, hordozható médialejátszó, 

pendrive, memóriakártya, akkumulátor-töltő, számológép, zsebszámológép;  

18. irodatechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen 

iratmegsemmisítő, fénymásoló, laminálógép;  

19. írásvetítők és filmtechnikai berendezések 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen film- 

és írásvetítő, filmnagyító, filmelőhívó- és filmfeldolgozó készülék;  

20. optikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen távcső, látcső, mikroszkóp, 

teleszkóp;  

21. hangszerek 10 000 Ft eladási ár felett;  

22. órák és ékszerek 10 000 Ft eladási ár felett;  

23. bel- és kültéri bútorok, fekvőmatracok 10 000 Ft eladási ár felett;  

24. mérőműszerek, generátorok, tápegységek 10 000 Ft eladási ár felett;  



25. lőfegyverek 10 000 Ft eladási ár felett;  

26. sporteszközök, vadászathoz és horgászathoz kapcsolódó eszközök 10 000 Ft eladási ár 

felett;  

27. villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így 

különösen hajszárító, hajformázó, testszőrnyíró gép, epillátor, villanyborotva;  

28. nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási 

ár felett;  

29. az előzőekben felsorolt termékcsoportokhoz tartozó termékek tartozékai és alkotórészei 

10 000 Ft eladási ár felett.”  

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?  

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a 

hiba oka a teljesítés után keletkezett.  

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve 

termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, 

egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül 

megilletik.  

 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 (üzembe helyezéstől) 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 – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell 

megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, 

valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.  

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 jegy 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.  

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.   

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés 

keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási 

szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a 

szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát 

haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.   

A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM 

rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.   

Speciális jótállási információk:  

Az általunk forgalmazott termékekre a 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet alapján az alábbi 

feltételek mellett 12 hónap jótállást vállalunk. Ettől bizonyos esetekben eltérhetünk, de ezt 

minden esetben külön feltüntetjük a termékoldalon.  



• Az Eladó. felhívja valamennyi ügyfele figyelmét, hogy erősen ajánlott, hogy az adott 

gyári készülékhez annak gyári tartozékait és alkatrészeit használják, egy nem megfelelő 

minőségű tartozék vagy alkatrész ugyanis jelentősen befolyásolhatja az adott termék 

rendeltetésszerű használatát.  

• A garanciális javítások, átvizsgálások átfutási ideje 15 nap, de a szakszerviz fenntartja 

a jogot arra, hogy ez az időtartam indokolt esetben hosszabb is lehet.  

• Jótállási igény az alább felsorolt iratok együttes bemutatásával érvényesíthető:   

o A termék teljes gyári csomagolása minden gyári kiegészítővel  o A cégünk által 

kiállított kereskedelmi számla o A cégünk által kiállított jótállási jegy o Ezek 

részleges vagy teljes hiánya esetén nem tudjuk a jótállási igényt elfogadni! o 

Elveszett jótállási jegyet nem áll módunkban pótolni. A jótállási jegyen történő 

bármilyen, utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási 

jegy érvénytelenségét vonja maga után.  

• A jótállási időtartam a vásárlás napjával kezdődik, ettől számítva 12 hónapig érvényes. 

A termék javítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött 

idővel. Kivétel, ha a szerviz hardver hibát nem talált, azaz a meghibásodást a 

szakszerűtlen kezelés, vírus, nem jogtiszta szoftver stb. okozta. A termék vagy jelentős 

részének cseréje esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék (jelentős része) 

tekintetében újra kezdődik. A vásárló az észlelt hibát cégünk felé a legrövidebb időn 

belül köteles jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk a vevőt terhelik. 

 Az Eladó felhívja ügyfelei figyelmét, hogy a fentiek nem érintik a Ptk. szerint őket 

megillető szavatossági jogok érvényesítését.  

Mire nem érvényes a jótállás?  

• Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, beázás, leejtés, külső kábel 

szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás.  

• Szakszerűtlen kezelés, rongálás, poros, nedves környezetben való használat.  

• Szakszerűtlen, a Smartos Group Kft.-n kívül végzett beavatkozás, javítás, bővítés, 

átalakítás.  

• Hibásan telepített, nem jogtiszta szoftver vagy vírus okozta meghibásodás. Rootolás 

vagy flashelés. A készüléktulajdonos, vagy annak meghatalmazottja maga felelős a 

programokért.  

• Természetes elhasználódás, kopás. Az akkumulátor kapacitáscsökkenésére.  

• Rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen 

kívül hagyása. (pl.: drónoknál leejtés)  

• Hiányzó, sérült vagy nem azonos gyártási (IMEI) szám esetén.  

• A készülékekhez gyárilag csomagolt tartozékokra a garancia nem vonatkozik!  

• Az adattárolókon elhelyezett adatokért felelősséget nem vállalunk.  

• Az IPxx védettségi besorolások vízzel szembeni védettségre vonatkoznak, nem 

garantálják a tisztító- és fertőtlenítő szerekkel szembeni ellenállást. (ennek megfelelően 

a vízállóság vegyszermentes édesvízre vonatkozik. Az uszoda vize nem vegyszermentes 

és a tengervíz nem édesvíz! A védettségi besorolások szerinti vízzel szembeni 

védettsége kizárólag a készülék zárt hátlapja, valamint zárt csatlakozói esetén érvényes. 



Zárt csatlakozók esetén a beázás a szabványnak megfelelő telefon esetén a nem 

rendeltetésszerű használat következménye.  


