HORDOZHATÓ KÉSZÜLÉKEK
ÖNRÉSZ TÁJÉKOZTATÓJA
Business Box Vásárlói Gondoskodás
Tisztelt Ügyfelünk!
A hordozható Készülékekre (Mobiltelefon, Tablet, Notebook, Kamera, Fényképezőgép) megkötött BBox
BALESETI ill. EXCLUSIVE Vásárlói Gondoskodás szolgáltatási szerződés Baleseti Garancia szolgáltatása
keretén belüli javításra vagy cserére Ön az alábbiak szerint jogosult:
1.

ÖNRÉSZ NÉLKÜL:
Amennyiben bizonyítják, hogy
•

a balesetet NEM A KÉSZÜLÉK HASZNÁLÓJA vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója)
OKOZTA, vagy

•

a baleset SZEMÉLYI SÉRÜLÉSSEL járt, vagy

•

KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZ (jármű) BALESETÉVEL EGYÜTTESEN következik be,

Ön a készülék javítására vagy cseréjére ÖNRÉSZ NÉLKÜL jogosult.
2. ÖNRÉSSZEL (min. bruttó 25.000 Ft):
Amennyiben a balesetet A KÉSZÜLÉK HASZNÁLÓJA vagy vele közös háztartásban élő hozzátartozója nem
szándékosan, hanem pl. figyelmetlenségből, feledékenységből vagy ügyetlenkedésből OKOZTA (pl. kezelési
hiba vagy leejtés), Ön a javításra vagy cserére bruttó 25.000 Ft ÖNRÉSZ megfizetése mellett jogosult. Az
Önrész megfizetésére az köteles, aki a Vásárlói Gondoskodás szolgáltatási szerződését megkötötte.
Amennyiben az Ön által kötött valamely Vásárlói Gondoskodás szolgáltatási szerződés tárgyát képező
valamely készülékre korábban önrész köteles baleseti szolgáltatást nyújtottunk, úgy a következő baleseti
eredetű és egyébként önrész köteles meghibásodás esetén 50.000 Ft, míg a harmadik és minden
további alkalommal 100.000 Ft önrész, de legfeljebb a javítás- vagy csere költsége Önt terheli.
A Vásárló mentesül az Önrész megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a Készüléket
megfelelően óvták a sérülésektől, azaz a Készülék folyamatosan gyári vagy megfelelő mechanikai
védelmet nyújtó, tokjában vagy a baleset idején az adott Készülék mechanikai védelmére készült
táskában volt. A Vásárló nem mentesül az önrész fizetésének kötelezettsége alól, ha a tokot illetve a
táskát nem juttatja el a szervízbe, annak érdekében, hogy a tokon vagy táskán szereplő esetleges
sérülések összevethetőek legyenek a Készülék sérüléseivel. Nem tekinthető folyamatosan tokban tartottnak
az a Készülék, amelyen a BBox Vásárlói gondoskodás szolgáltatás keretében bejelentett balesettel
összefüggésben keletkezett sérüléseken túli sérülések is találhatók a Készüléken.
3.

ÖNKÖLTSÉGGEL:

Amennyiben a készüléket felelőtlenül úgy használják, olyan helyen tartják/tárolják, amely
nyilvánvalóan kirívó kockázatot jelent a készülék sérülése szempontjából (pl.: ingzsebben vagy sportolás
közben lezáratlan zsebben tárolt mobiltelefon; autó tetején, medence szélén hagyott hordozható eszköz; a
készüléket őrizetlenül hagyta/tárolta, így az esetleges baleset minden körülményének, azaz a baleset okának
feltárása nem lehetséges; ha olyan helyen hagyják a készüléket, ahol - a készülék rendeltetésszerű
használatára képtelen - kisgyermek számára könnyen hozzáférhető) és a baleseti meghibásodás ezzel okozati
összefüggésben következik be, a teljes javítási- vagy csereköltség azt terheli, aki a Vásárlói
Gondoskodás szolgáltatási szerződését megkötötte.

FIGYELEM ! Jelen dokumentum tájékoztató jellegű, így azon esetek teljes körű megismeréséhez,
melyek esetén a készülék javítási, szállítási, csere- vagy önrész költségei Önt, mint a Vásárlói
Gondoskodás szerződését megkötő személyt terhelik, kérjük, olvassa el figyelmesen az
Általános Szolgáltatási Feltételeket is!

