
Garanciális igénybejelentő lap 
a Finder-Hungary Kft. által 
forgalmazott termékekre 

Termék: 

 Rendelési szám: 

Számla sorszáma: Számladátum: 

Mennyiség: 

Hibaleírás: 

Bemeneti (tekercs-/táp-feszültség) oldal: 

Kimeneti / érintkezőoldal (pl. a terhelés jellege, nagysága, kapcsolási 
feszültsége, a kapcsolás gyakorisága, stb.): 

Gyártási kód: 

Átadó

Név: 
Kapcsolattartó: 
Tel.: 

Átadó ügyfele: 

Név: 
Kapcsolattartó: 

Átvevő

Finder-Hungary Kft. 
Budapest 
1046 Kiss Ernő u. 3/A. 

Tel: 06-1-369-3054  

E-mail: finder.hu@findernet.com

db



A garanciális igénybejelentés elbírálásának módja: 
A Finderhez beérkezett igénybejelentés regisztrálása után, a Finder – amennyiben a vevő 
igényli – szállítólevéllel azonnal cserekészüléket ad a bejelentőnek. A cserekészülék adása 
nem jelenti a Finder részéről sem a garanciális, sem bármiféle más  igény elismerését. Az 
igénybejelentéssel visszaadott készülékeket a Finder összegyűjti és negyedévente egyszer 
bevizsgálásra elküldi a gyárba. 
Ha a vizsgálat eredménye a garanciális csere indokoltságát megerősíti, akkor a Finder a 
szállítólevéllel adott csereterméket nem számlázza ki. 
Ha a vizsgálat a garanciális csere indokoltságát nem erősíti meg, akkor a Finder a 
szállítólevéllel adott cserekészüléket kiszámlázza, a bejelentő pedig a cserekészülék 
értékét a számla szerint téríti meg; ha a vizsgálatra átadott készülék működőképes volt, 
akkor azt a Finder visszaadja.

…………………………..  …………………………. 
 Átadó      Finder-Hungary Kft. 

Hely/dátum: 

Gyártási kódok 

Betű Év Betű Év Betű Év 
N 1997 A 2009 
O 1998 B 2010 
P 1999 C 2011 
Q 2000 D 2012 
R 2001 E 2013 
S 2002 F 2014 
T 2003 G 2015 
U 2004 H 2016 
V 2005 I 2017 
W 2006 K 2018 
X 2007 L 2019 
Z 2008 M 2020 

Pl.: N23 = 2021 23. naptári hetében történt gyártás
      Mágneskapcsolóknál: K2321 = 2021 23. naptári hetében történt gyártás 
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Garanciális csere keretében a Finder azokat a nála vásárolt termékeket tudja 
kicserélni, amelyek előállítása az alábbi kódok értelmében a bejelentést megelőző 
30 hónapon belül történt és amelyeket a vásárlást követően mindvégig a Finder 
katalógusokban meghatározott paraméterek határain belül alkalmaztak, s így 
meghibásodásuk nem az átvételt követő rendeltetésellenes használat, tárolás vagy 
alkalmazás következménye. Ez utóbbi tényt vita esetén a bejelentő köteles 
bizonyítani. A termékek gyártási kódjai a hátoldalon és a termékeken is 
megtalálhatóak.  
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