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Саккунăн 21-мĕш статйипе килĕшÿллĕн потребитель пушмакăн кăл-
тăкĕсене тупсан тата ăна улăштарса пама ыйтсан сутуçăн ыйтнă кунран 
пуçласа çичĕ кун хушшинче çав тавара улăштарса памалла, хушма 
тĕрĕслев кирлĕ пулсан – 20 КУН ХУШШИНЧЕ.

Икĕ ен килĕшсе кăлтăксене пăрахăçлассин срокне çырса палăртман 
пулсан çав кăлтăксене сутуçăн тăхтаса тăмасăр, урăхла каласан, – усă ку-
ракан мелпе вĕсене пĕтерме объективлă мĕн чухлĕ вăхăт кирлине шута 
илсе чи кĕске тапхăрта пăрахăçламалла. Икĕ енĕ килĕшсе çырса кăлтăк-
сене пĕтерме мĕн чухлĕ вăхăт кирлине палăртнă срокĕ 45 КУНРАН ытла 
пулмалла мар (Саккунăн 20-мĕш статйи).

Пăхăнманшăн тата потребитель ыйтнине тивĕçтерменшĕн сутуçă 
кашни ирттерсе янă куншăн пушмак хакĕн 1% чухлĕ неустойка (пени) 
тÿлет.

ЧИ КИРЛИ!

Пушмакпа çÿренĕ чухне тĕрлĕ тулаш сăлтавсемпе шал енчен ура лаппи 
витĕм кÿнипе унăн эстетика пахалăхĕпе шанчăклăхĕ чакаççĕ.

АТĂ-ПУШМАКА ПĂХАССИН ПРАВИЛИСЕНЕ УЯНИПЕ ПУШМАКĂН 
ТУЛАШ СĂН-СĂПАЧĔ ЛАЙĂХЛАНАТЬ, ТАТА ĂНА ТĂХĂНСА ÇŸРЕС 
СРОКĔ ŸСЕТ:

• таса мар атă-пушмака пылчăкран, тусанран ятарлă щеткăпа, йĕпе 
татăкпа е губкăпа тасатмалла;
• кирек мĕнле пушмака та тасатакан ятарлă хатĕрсемпе тасатмалла;
• искусствăллă материалтан хатĕрленĕ пушмака çемçе йĕпе татăкпа 
тасатмалла, щеткăпа, кремпа усă курма сĕнмеççĕ;
• велюртан, нубукран, замшăран çĕленĕ пушмака тасатнă чухне губ-
кăсемпе, резинкăсемпе е ятарлă креп щеткăсемпе усă курма сĕнеççĕ;
• кирек мĕнле çанталăкра та пушмака нÿрĕрен упрамалла, çакна вал-
ли ятарлă кремсем кирлĕ;
• пушмака ăшăтакан прибор çумĕнче типĕтме юрамасть, пÿлĕмри 
температурăпа çеç шала хаçат тачă чиксе типĕтмелле;
• атă-пушмака хĕвелпе нÿрĕ лекмен çĕрте типĕтмелле;
• çĕнĕ сезонччен упранă чухне пушмак кÿлепине упраса хăварма тĕр-
лĕ хатĕрпе (колодкăпа, вкладышпа, растяжкăпа) усă курăр;
• кашни кун тăхăнакан пушмакран усă курнă стелькăсене кăлармалла 
та вĕсене уйрăм типĕтмелле;
• пушмака çĕнĕ сезонччен упрама пуçтарса хуриччен лайăх çумалла, 
типĕтмелле, кремпа сĕрмелле те уçăлтармалла, унтан шалтан дезин-
фекцилемелле.
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ПĔЛТЕРĔШЛĔ: 2020 çулхи утă (июль) уйăхĕн 1-мĕшĕнчен пуçла-
са атă-пушмака тăвас, ют çĕршывсенчен илсе килес тата сутас-
син çĕнĕ правилисене кĕртнĕ. Çак тапхăртан маркировка лартнă 
атă-пушмак çеç çаврăнăшра пулма пултарать. Атă-пушмак çĕле-
кенсемпе ăна ют çĕршывран илсе килекенсен маркировка кодне 
кашни мăшăр çине лартмалла. Розницăпа сутакансем юлнă та-
вара июлĕн 1-мĕшĕччен маркăлаççĕ, унтан пушмака çĕнĕ пра-
вилăсемпе – даннăйсене ТĔРĔС ПАЛЛĂ цифра маркировкин наци 
системине куçарса параççĕ. (Норматив бази: РФ Правительствин 
05.07.2019 çулхи 860-мĕш №-лĕ Постановленийĕ; РФ Правитель-
ствин 29.02.2020 çулхи 216-мĕш №-лĕ Постановленийĕ.)

Мĕнле тытăмлă, çĕленĕ чух мĕнле материал усă курнине тата атă-пуш-
мака мĕн валли хатĕрленине кура вăл куллен тăхăнмалли, модельлĕ, кил-
ти, çул çÿремелли, пляжра тăхăнмалли тата палăртнине кура çулла (çуллахи 
пушмак), хĕлле (хĕллехи атă-пушмак) тата çуркуннепе кĕркунне тăхăнмал-
ли (çурхи-кĕрхи атă-пушмак) пулать.

Туянас умĕн эпир пурте атă-пушмака тăхăнса пăхатпăр, вăл юрать пек 
туйăнать, анчах киле çитсен шкапа хуратпăр та ун çинчен аса та илместпĕр 
– ун пекки чылайăшĕн пулать пулĕ. Çапах та мĕншĕн çапла пулса тухать-ха 
тесе никамах та шухăшламасть пулĕ. Хăш чухне килĕшнĕ пушмака васкаса 
туянатпăр та тепĕр темиçе кунтанах ахалех илтĕм тесе кулянатпăр: урана 
ыраттарать, хĕсет, питĕ хытă пирки ура тупанĕ хĕрелме пуçлать.

 СУЙЛАНĂ АТĂ-ПУШМАК СИРĔН УРА ВИÇИПЕ ТАТА МĂНТĂРĂШĔПЕ 
КИЛĔШСЕ ТĂМАЛЛА. УНĂН УРА ЛАППИНЕ ХĔСТЕРМЕЛЛЕ МАР!

Чылай çыннăн ура лаппи вăрăмăшĕпе тата сарлакăшĕпе тĕрлĕрен, 
çавăнпа та пушмак туяннă чухне вăрăмрах ура лаппине тĕпе хума тăрăшăр.

Енчен те эсир пушмакăн сарлакăшне тĕрĕс суйласа илтĕр пулсан пуш-
мак ура çинче çатă ларĕ, урана хĕстермĕ. Шутсăр пысăк сарлакăшĕнче ура 
лаппи малалла шăвĕ, ура кĕлли пушмак хыçĕнчен шуса тухĕ.

Ирхине çын ура лаппи виçи пĕчĕкрех, каç енне сарăлать. Çавăнпа та 
пушмака туяннă чухне хăш вăхăтра тăхăнма палăртатăр, çавăн чухне туян-
сан аванрах.

Ача-пăча атă-пушмакне туяннă чухне уйрăмах тимлĕ пулмалла. Чи 
пĕрремĕш правило – перекетлемелле мар, натураллă материалсенчен 
çĕленине илмелле, тата çитĕнсен тăхăнма тесе туянмалла мар, калăпĕпе 
стельки ура лаппи тÿрĕ пуласран пулăшмалла, хытă кĕлли айĕ (подпяточ-
ник) пулмалла.

ВАСКАСА НИХĂÇАН ТА ПУШМАК АН ТУЯНĂР, ТАТА ПУШМАКА  
ЛАРСА ÇЕÇ ВИÇМЕЛЛЕ МАР!

 Унсăр пуçне килĕшнĕ пушмака тăхăнса пăхнă тата тишкернĕ чухне ан 
васкăр. Пур çĕввине те, чĕрнĕ йĕрпе пăнчăсем пуррипе çуккине тĕрĕслĕр, 
пушмакăн çÿлти пайĕпе тĕпне лайăх çыхăнтарнине тимлĕ тишкерĕр.

ПУШМАКА ТĂХĂННĂ ЧУХНЕ ЯТАРЛĂ КАШĂКПА УСĂ КУРМАЛЛА.  
ПУШМАК ХЫÇĔ ÇИНЕ ПУССА ПУШМАКА АН ХЫВĂР!

Пушмака туяннă тата хăвăн правасене пурнăçа кĕртнĕ чухне 07.02.1992 
çулхи 2300-1 №-лĕ «Потребительсен прависене хÿтĕлесси» РФ Саккун-
не (малалла – Саккун) тата 2020 çулхи раштавăн 31-мĕшĕнче 2463 №-лĕ 
«Юсав вăхăтĕнче е çавăн пек тавара улăштарнă тапхăрта çав тĕп потреби-

тель пахалăхĕллĕ таварпа потребителе тÿлевсĕр тивĕçтересси текен тре-
бовани сарăлман розницăллă суту-илÿ договорĕпе сутас, чылай вăхăт усă 
курмалли таварсене улăштарма ирĕк çук кирлĕ пахалăхлă апат-çимĕç мар 
таварсен перченĕ валли сутас правилăсене çирĕплетесси тата Раççей Феде-
рацийĕн Правительствин хăш-пĕр актне улшăнусем кĕртесси» РФ Прави-
тельствин постановленине тĕпе хумалла. Вĕсенче атă-пушмака сутассин 
уйрăмлăхĕсене çырса кăтартнă.

АТĂ-ПУШМАК ТУЯННĂ ЧУХ МĔН ПĔЛМЕЛЛЕ?

ПУШМАКА ТУЯННĂ ЧУХНЕ ЧИ МАЛТАНАХ ТУЯНАКАН ТАВАР ÇИН-
ЧЕН КАЛАКАН ИНФОРМАЦИЕ ТĔРĔСЛЕМЕЛЛЕ. ИНФОРМАЦИРЕ ÇАК-
СЕМ ПУЛМАЛЛА:

• тавар ячĕ;
• изготовитель ăçта вырнаçни (адресĕ), изготовителĕн фирмăллă ячĕ, 
туянакансенчен претензи йышăнма тата пушмака юсама изготовитель 
полномочи панă организаци (организацисен) адресĕ;
• пушмака кăларакан çĕршыв ячĕ;
• РФ законодательствин йĕркипе палăртнă требованисемпе пушмак 
килĕшсе тăнине çирĕплетекен сведенисем;
• пушмакăн тĕп потребитель пахалăхĕсем çинчен калакан сведени-
сем;
• пушмака усăллă усă курмалли правилăсемпе условисем;
• пĕр-пĕр пушмак валли палăртнă пулсан – гаранти срокĕ, усă кур-
малли юрăхлă срокĕ;
• хакĕ (тенкĕпе) тата тавара туянмалли условисем; пушмака кре-
дитпа параççĕ пулсан – кредит калăпăшĕ, потребителĕн пĕтĕмпе мĕн 
чухлĕ тÿлемелли сумма тата çав суммăна тÿлесе татмалли график.
Сутуçă, таварсем тата вĕсене хатĕрлекенсем çинчен информацие туяна-

кан патне вырăсла çитермелле, сутуçă кирлĕ тесе шутласан – РФ патшалăх 
чĕлхисемпе тата РФ халăхĕсен чĕлхисемпе.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АТĂ-ПУШМАКĂН ГАРАНТИ СРОКНЕ ПАЛĂРТМА ПУЛТА-
РАТЬ. ÇАК ТАПХĂРТА ТАВАРĂН КĂЛТĂКĔ ТУПĂНСАН ИЗГОТОВИТЕЛĔН, СУТУÇĂН, 
ПОЛНОМОЧИЛЛĔ ОРГАНИЗАЦИН, ПОЛНОМОЧИЛЛĔ ХАРПĂР ХĂЙ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛĔН, ИМПОРТЕРĂН САККУНĂН 18-МĔШ СТАТЙИПЕ КИЛĔШŸЛЛĔН ПО-
ТРЕБИТЕЛЬ ЫЙТНИНЕ ТИВĔÇТЕРМЕЛЛЕ.

 ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПАЛĂРТМАН ПУЛСАН СУТУÇĂ ТАВАРĂН ГАРАНТИ СРОКНЕ 
ПАЛĂРТМА ПУЛТАРАТЬ.

 ГАРАНТИ СРОКĔНЧЕ ТАВАРĂН КĂЛТĂКĔСЕМ ТУПĂНСАН ПОТРЕБИТЕЛЬ 
САККУНĂН 18-МĔШ СТАТЙИНЧЕ ПАЛĂРТНИНЕ ШУТА ИЛСЕ ТАВАР КĂЛТĂКĔСЕМ 
ПИРКИ КАЛАМА ПУЛТАРАТЬ.

Гаранти срокĕ палăртман таварсемшĕн потребитель палăртнă требова-
нисене ыйтма пултарать, анчах та таварăн кăлтăкĕсене палăртнă вăхăтра, 
потребитель туяннăранпа ИКĔ ÇУЛ ХУШШИНЧЕ, тупса палăртмалла.

Сезон таварĕсем – атă-пушмак, тумтир, ытти таварсем – валли гаран-
ти срокне палăртнă сезон çитнĕренпе шутлама пуçлаççĕ, кашнин срокне РФ 
субъекчĕсем потребитель пурăнакан вырăнти климат условийĕсене шута 
илсе палăртаççĕ. Сăмахран, хĕлле туяннă çуркуннепе кĕркунне тăхăнмалли 
атăн гаранти срокне пирĕн республикăра çурхи сезон пуçлансан ПУШ УЙ-
ĂХĔН 16-МĔШĔНЧЕН шутлама пуçлаççĕ.

ПУШМАК ЮРĂХЛĂ МАР ПУЛСАН МĔН ТУМАЛЛА?

Пушмак кÿлепипе, фасонĕпе, тĕсĕпе, пысăкăшĕпе юрăхлă мар пулсан 
эсир туяннă куна шутламасăр ăна 14 КУН ХУШШИНЧЕ улăштарма пулта-
ратăр (Саккунăн 25-мĕш статйи).

Кирлĕ пек пахалăхлă атă-пушмака, ăна усă курман пулсан, тавар сăн-
сăпачĕпе потребитель пахалăхĕсем, фабрика ярлыкĕ упранса юлнă пулсан 
тата тавар чекĕ пур пулсан, улăштарса параççĕ.

Потребитель тавара улăштарас ыйтупа сутуçă патне пынă кун сутлăхра 
аналогиллĕ тавар çук пулсан потребитель суту-илÿ договорне пурнăçлани-
не пăрахăçлама тата палăртнă таваршăн тÿленĕ укçине тавăрса пама ыйтма 
пултарать. Çак ыйтăва тавара тавăрса панăранпа 3 КУН ХУШШИНЧЕ пур-
нăçламалла.

АТĂ-ПУШМАК КИРЛĔ ПЕК ПАХАЛĂХЛĂ МАР ПУЛСАН
 
ПОТРЕБИТЕЛЬ ТАВАРĂН КĂЛТĂКĔСЕНЕ ТУПРĔ ПУЛСАН, ВĔСЕМ ÇИНЧЕН 

СУТУÇĂ ПĔЛТЕРМЕН ПУЛСАН, САККУНĂН 18-МĔШ СТАТЙИПЕ КИЛĔШŸЛЛĔН 
ПОТРЕБИТЕЛЬ ХĂЙ СУЙЛАСА ÇАКСЕНЧЕН ПĔРНЕ ЫЙТМА ПУЛТАРАТЬ:

• çавăн пекех маркăллă (модельлĕ, артикуллă) пушмакпа улăштар-
са пама;
• çавăн пекех таварпа, анчах урăх маркăллă (модельлĕ, артикуллă) 
таварпа улăштарса хакне çĕнĕрен шутласа пама;
• пушмак хакне кăшт йÿнетсе сутма;
• кăлтăксене пĕр тăхтамасăр тÿлевсĕр пăрахăçлама е вĕсене пĕте-
рес тесе потребитель е урăх çын расхутланнă тăкаксене саплаштарма;
• суту-илÿ договорне пурнăçланине пăрахăçласа тÿленĕ хакне 
тавăрса пама. Сутуçă ыйтнипе тата ун шутĕнчен потребителĕн кăл-
тăксемлĕ тавара тавăрса памалла.
Çавăн пекех потребителе кирлĕ пек пахалăхлă пушмак сутманшăн 

туянакан сиен тÿснишĕн пĕтĕм тăкаксене тÿлесе татма ыйтма пултарать.
Саккунпа палăртнă требованисене сутуçа потребителĕн икĕ экзем-

пляр претензи çырса çитермелле.

ПОТРЕБИТЕЛĔН КАССА Е ТАВАР ЧЕКĔ, Е ПУШМАКА ТУЯННИНЕ  
ÇИРĔПЛЕТЕКЕН УРĂХ ДОКУМЕНТ ÇУККИ ВĂЛ ЫЙТНИНЕ  

ТИВĔÇТЕРМЕЛЛЕ МАР СĂЛТАВ ШУТЛАНМАСТЬ, ТАТА ĂНА КŸНТĔЛЕН 
КĂТАРТĂВĔСЕМ ÇИНЕ ТАЯНМА ЮРАМАННИНЕ ПĔЛТЕРМЕСТ!

Сутуçăн кирлĕ пек мар пахалăхлă атă-пушмака потребительтен 
каялла йышăнмалла, кирлĕ пулсан тавар пахалăхĕн тĕрĕслевне ирт-
термелле. Потребителĕн пушмак пахалăхне тĕрĕсленĕ чухне унта хут-
шăнма ирĕк пур.

Таварăн кăлтăкĕсем ăçтан тупăнни çинчен тавлашу сиксе тухсан су-
туçăн хăй шутĕнчен экспертиза ирттермелле. Потребителĕн экспертиза 
ирттернĕ чухне унта хутшăнма ирĕк пур, унăн пĕтĕмлетĕвĕсемпе килĕш-
месен ыйтăва суда парса татса пама пулать.

Пушмак экспертизи кăлтăксем сутуçă яваплă мар сăлтавсене пула 
пулса кайнине палăртсан потребителĕн сутуçа вăл экспертиза ирттерме 
тăкакланнă хакне тата ăна ирттернипе çыхăннă расхутсене, транспорт 
тăкакĕсене саплаштармалла.


