
GARANCIA 
1+1+1 = 3 év 

 
Vásárlást követően először ellenőrizd, hogy a termék nem szakadt vagy törött. Ha a termék hibás vagy 
sérült, vagy nem vagy biztos a használatában, vedd fel velünk a kapcsolatot: 

mountainbuggy.com/support vagy mamilla.hu/kapcsolat/ 
Itt kapcsolatba léphetsz a márka helyi képviselőivel, akik valódi emberek, és valódi segítséget fognak 
neked nyújtani. 
 

1. év » Általános garancia 
Minden termék garanciális a vásárlás napjától számítva 1 évig az esetleges gyártási és anyagbeli 
hibákra.  
Ha egyetértünk, hogy a terméknek ilyen jellegű hibája van, akkor megjavítjuk vagy kicseréljük a terméket 
ingyen. 
A megjavítás azt is jelentheti, hogy küldünk Neked egy alkatrészt vagy javító csomagot, amit Te is 
megtudsz javítani. Ne aggódj, csak akkor kérünk erre, ha nagyon egyszerű a feladat! 
A termék házi átalakítása (kivéve a garancia keretében kapott csomaggal történő javítás) érvényteleníti 
a garanciát. 
Az otthon cserealkatrésszel vagy javító készlettel nem javítható hiba esetében a terméket vissza kell 
küldened a terméket javításra. Minden esetben igyekszünk a segítségedre lenni, hogy a lehető 
leggyorsabb és kényelmesebb legyen számodra a megoldás. 
 
Mi nem garanciális hiba? 
Nem tartozik a garancia alá a téves használat, túlterhelés, általános elhasználódás és szakadás, ha a 
gyerek kinövi a terméket, utasítások figyelmen kívül hagyása, utazás során keletkező károk (repülő vagy 
fuvar), karbantartás hiánya, gondatlanság, fakulás, kerék defekt vagy rozsdásodás az időjárás miatt. 
Ha már lejárt a garancia a termékedre, akkor is örömmel megjavítjuk egy korrekt áron. A garancia abban 
az országban érvényes, ahol a vásárlás történt.  
 

2. év » Regisztráció 
Tudjuk, milyen izgalmas új terméket a kezedben tartani, de ennek ellenére ne felejtsd el regisztrálni 
terméked! 

mountainbuggy.com/register 
 
A regisztráció felgyorsítja a folyamatot, ha garanciális igényt kell benyújtanod, gyorsabban megtudod, ha 
esetleg a gyártó vissza egy terméket vagy a termék frissítésre kerül. 
Ha regisztrálsz a vásárlástól számított 30 napon belül, a Mountain Buggy biztosít Neked +1 év garanciát 
= már 2 év garanciával rendelkezel az adott termékre! 
Ezután mindenféle ajánlatról és újdonságról fog tájékoztat a Mountain Buggy. 
 

3. év » Meghosszabbított garancia 
Meg tudod hosszabbítani a fent említett garanciát, ugyanazokkal az irányelvekkel, ha a vásárlástól 
számított 30 napon belül regisztrálsz és a regisztrációs folyamat végén a meghosszabbított garanciát is 
megvásárlod. Jelenleg 9 euró díjért cserébe 3 évre hosszabbodik a garanciális idő. 
 
Mire lesz szükséged? 
Minden igényhez szükséged lesz a számlára, ami igazolja a termék vásárlásának helyét és idejét. 
Egyedül az eredeti vásárlót illeti meg a garancia. 
 
Kit keressek? 
Ha garanciális problémád van, legegyszerűbb ha közvetlenül a gyártóhoz fordulsz: töltsd fel a hiba 
leírását és fotóit a regisztrált Mountain Buggy fiókodba (angol nyelven). Ha segítségre van szükséged, a 
gyártó a magyarországi képviselőjéhez (Mamilla Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 34.) is fordulhatsz. 
Küldd el a problémád leírását fotókkal, számlával a mamilla@mamilla.hu email címre. 
 

KARBANTARTÁS 

A gyermekeddel ellentétben a babakocsi szereti, ha tiszta! ☺ 

Tartsd karban a babakocsit! 
 
Miért: 

- a kiömlött étel- és italfoltok egészségügyi kockázatot hordoznak, mivel ilyen helyen gyorsan 
szaporodnak a baktériumok (és ki szeretné egy csapat bacilussal együtt utaztatni 
gyermekét?). 

- a babakocsi gyorsabban amortizálódik karbantartás nélkül, a szennyeződéstől károsodhat a 
felülete és szerkezete is, ami a használati élményt rontja. 

- a karbantartás hiánya miatt elveszítheted a garanciát  
- egy leharcolt babakocsit nehezebben és olcsóbban tudsz majd eladni. 

 
Hogyan: 
 
A huzatok, fém részek, műanyagok, kerekek, csatok és tálcák más-más tisztítást igényelnek. Mielőtt 
nekiesnél a huzat kézi mosásának, kezdd az alapoknál: 
 

1. Távolítsd el a nagyobb szennyeződéseket (ételmaradékok stb.), ha lehet vedd ki az 
ülésbetétet. 

2. A levehető huzatokat távolítsd el. 
3. Ellenőrizd a címkéket, hogy az adott szövet milyen módon mosható (kézi vagy gépi, hány fok, 

centrifugázni, szárítógépbe tenni lehet-e) és annak megfelelően mosd ki. A kézi mosás 
általában megfelelő, de némely babakocsi olyan égésgátló vagy hőkezelt anyagból készül, ami 
drámai módon megváltozhat a nem megfelelő mosástól. Kövesd a cmkén szereplő jelzést! 

4. Folteltávolítás: Először finoman dörzsöld be gyengébb, közel pH semleges mosószerrel, ha 
nem boldogulsz akkor próbáld meg kefével. A huzat színe, anyaga károsodhat az erős 
tisztítószertől, ha lehet, kerüld a használatát! 

5. Fém és műanyag részek: egy nedves ronggyal töröld át a vázat, kerekeket. Fordíts kiemelt 
figyelmet a tálcára, kapaszkodóra, és minden olyan részre, ami a babával érintkezik. Ne 
felejtsd el a rögzítő csatokat! Ezeket legjobban egy fogkefével tudod megtisztítani. Csábító 
lehet egy erős fertőtlenítő használata, de jobban teszed, ha langyos szappanos vizet, vagy 
gyengébb tisztítószert használsz. Ezzel megelőzheted a reaktív anyagok nem várt károsító 
hatását, és a babád sem fog veszélyes vegyszerek maradékával érintkezni. 

 
6. Kerekek: Nyugodtan használd az előzőekből megmaradt szappanos vizet. Ha levehető a 

babakocsi kereke, vedd le és tisztítsd meg a kerekek tengelyét is. Valószínűleg jelentős 
mennyiségű haj- és fűszál kerül majd elő a nehezen elérhető részekről. Ezeket csipesszel 
gyorsan el tudod távolítani. Végül néhány csepp olaj a tengelyekre - ez csodákat művel, a 
babakocsi úgy fog gurulni, mint új korában! 

7. Frissítés: A tisztítás végeztével még egyszer töröld át nedves ruhával az összes felületet. 
Ehhez tökéletes megoldás pl. 5:1 víz és teafa olaj keveréke, ami semlegesíti a kellemetlen 
szagokat és a babakocsi ismét olyan friss lesz, mint új korában! 
 

Használd örömmel évekig a babakocsit, 
mint új korában! 

 
 

 



JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT 
 

A megvásárolt terméket ne felejtsd el 30 napon belül regisztrálni online: 
mountainbuggy.com/register 
A garancia a regisztráció napjától érvényes. 
A regisztrációhoz mindössze a vásárlást igazoló számlára és a terméken található regisztrációs 
számra lesz szükséged. 

1.) Tájékoztató a jótállási igény érvényesítéséről 
A jótállási kötelezettség minden olyan hibára kiterjed, amelynek oka nem a vásárlás (a terméknek 
a vásárló részére történő átadás) után következik be. 
A jótállás kezdete: a fogyasztó részére történt átadás, vagy – amennyiben az üzembehelyezést a 
forgalmazó vagy annak megbízottja végzi – az üzembehelyezés. Az átvétel/üzembe helyezést 
követően a vásárlónak regisztrálnia kell a terméket. 
A fogyasztó jótállási igényét érvényesítheti az alábbi helyeken: 

- a vállalkozásnál, ahol megvásárolta a terméket 
- közvetlenül a gyártónál (mountainbuggy.com/support), amennyiben regisztrálásra került a termék 

a gyártó által megjelöl online felületen számla és termék regisztrációs szám segítségével 
Időtartam: a jótállási jegy vagy számla bemutatása alapján érvényesíthető a terméknek számított 
egy éven belül a vállalkozásnál, további 1 éven belül a gyártónál. Amennyiben kiterjesztett garancia 
is megvásárlásra került a gyártó weboldalán keresztül, a 3. évi garancia is közvetlenül a gyártónál 
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 jótállási javítás 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 javítás időtartamával meghosszabbodik). A jótállási 
idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) 
termékre (termékrészre) újból kezdődik. 

2.) Nem vonatkozik a jótállás az alábbi esetekre: 
- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak 

megbízottja végezte el, illetve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató 
hibája vezethető vissza) 

- ha a hiba káresemény következménye (elemi kár, természeti csapás, rongálás, lopás) 
- ha a terméken a vevő (vagy idegen) átalakítást (szakszerűtlen javítást) végzett  
- ha a károsodás nem rendeltetésszerű használat következménye (a használati-kezelési utasításban 

előírtaktól eltérő szakszerűtlen összeszerelés, helytelen használat, helytelen tárolás, szakszerűtlen 
tisztítás stb.) 

- a jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, amelyet a vásárló már a vásárláskor ismert, és 
amelyekre a vásárló árengedményt kapott 

3.) A vásárló jótállásra vonatkozó jogai és kötelezettségei: 
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó 
- a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított három (3) munkanapon belül érvényesítheti 

csereigényét, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza 
- a vásárlástól (üzembehelyezéstől) számított  három (3) munkanapon túl 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. A vállalkozásnak törekednie kell arra, 
hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. 

- 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 
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 fogyasztó a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha 
az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.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. 

4.) A jótállási igény bejelentése: 
A jogosult, a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül, 
köteles kifogását a vállalkozással vagy közvetlenül a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől 
számított két hónapon belül közölt fogyasztó kifogást, kellő időben közöltnek kell tekinteni. 
Amennyiben a közléssel indokolatlanul késlekedik, az ebből eredő károk megtérítésére 
kötelezhető. A bejelentés a vásárlás helyén, a vállalkozás telephelyén, illetve a feltűntetett 
szervizbe történhet. 

5.) A szavatosságra, jótállásra vonatkozó hatályos jogszabályok: 
151/2003 (IX.22) Korm. rendelet, 19/2014. (IV.29) NGM rendelet, 2013. V. tv. (új Ptk.), 1997. 
CLV. tv. (Fogyasztóvédelmi tv.), 2012 LV. tv. (Fgytv. módosítása) 

6.) Fogyasztói jogvita esetén 
Ha a fogyasztó nem ért egyet a vállalkozással, a fogyasztó a megyei (illetve fővárosi) 
kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.  

7.) A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék – és 
termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. A vásárolt termékre a jótállási 
idő eltelte után szavatossági kötelezettség a vételtől számított 2 évig áll fent. 
 

JÓTÁLLÁSI JEGY 
Javítások 

száma 
A hibabejelentés 

és az átvétel 
időpontja 

A visszaadás 
időpontja 

Hiba oka, javítás módja, 
munkalap sz. 

A jótállás új 
határideje 

     

     

     

 
Gyártó/Importőr/Forgalmazó: Mamilla Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 34. Tel.: +36 30 991 0541, 
mamilla@mamilla.hu, mamilla.hu 
A vásárló gyártónál közvetlenül is érvényesítheti jótállási igényét: 
mountainbuggy.com/support 

 
Termék megnevezése, 
típusa 

 

Vásárlás/üzembe helyezés 
időpontja 

 

Értékesítő vállalkozás neve 
és címe 

 

Árengedményre okot adó 
indok (pl. sérülés, hiány) 

 

 
 
 

 

 
Aláírás, bélyegző 

mailto:mamilla@mamilla.hu

