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Тичмаш правил дене келшышын, гарантий 
жап улмо жапыште нине йодмаш-влак дене 
лекташ лиеш. Закон почеш, ужалыше сай огыл 
качестван сатум мӧҥгеш налшаш, кӱлеш годым 
сатун качествыжым тергышаш. 

ШОТЫШ НАЛЗА! Сатум лукшын (исполни-
тель) гарантий срокым палемдымыже обязан-
ностьшылан огыл, а праважлан шотлалтеш.

Гарантий срокым палемдыме огыл але эр-
тен гын (но налме кече жеч вара 2 ий эртен 
огыл), пайдаланышын кӱшнӧ ончымо кокла 
гыч ик йодмашым шукташ йодаш праваже ок 
йом. Но ойыртем тыгай: мебельысе экшык про-
изводственный манын, пайдаланыше шке до-
казатлышаш. Пайдаланыше ужалыше дек лек-
мыж годым ужалыше тудын йодмыжым шуктен 
огыл гын,  тудо мебельын качествыжлан экс-
пертизым шке эртарышаш. 

ПАЙДАЛАШЕ РАДАМ ДЕНЕ  
МОМ ЫШТЫШАШ 

Кӱшнӧ палемдыме йодмаш гыч кеч-могай-
жым шуктынеда гын, ужалыше дек претен-
зий дене лекман. Претензий кагазеш возымо 
да кок экземпляр дене лийшаш. Тушан йод-
маш-влакым чын да чаткан возыман. Пре-
тензий пелен кассе, сату чекын але гарантий 
талонын копийыштым пышташ темлена. Пре-
тензийын ик экземпляржым ужалышылан 
кучыктыман (кокымшо экземплярже тендан 
дене кодеш, но тушто приниматлыме нерген 
пале лийшаш) але почто дене заказной серыш 
семын да налме нерген уведомлений дене 
колтыман. 

Ӱчашымашым суд деч посна, претензийым 
колтымо дене, шотыш конден огыда керт гын, 
пайдаланыше  шке праваже-влакым аралаш 
судыш иск заявлений дене каен кертеш. 
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- гарантий срок (посна сатулан палемдал-
тын гын);

- службо жап (посна жап эрта гын, сату але 
тудын комплектующийже-влак пайдаланышын 
илышыжлан, тазалыкшылан лӱдыкшӧ улыт, ту-
дын погыжлан але йырвеллан эҥгекым ыштен 
кертыт);

- ак да сатум налме условий;
- налме сату кучылтмо але экшыкым тӧрлы-

ман лийын гын, пайдаланышылан тидын нер-
ген увертарышаш улыт;

- ужалыше сатушто улшо экшык-влак нер-
ген шомак дене гына огыл палдарышаш, ка-
газыштат лийшаш (сатун ярлыкыштыже, сату 
чекыште але вес йӧн дене); 

- функциональный назначений нерген увер;
- мебельым могай куэм гыч ыштыме але от-

делке годым могай материалым кучылтмо нер-
ген увер; 

- сатум кондымо але налшылан пуымо йӧн, 
срок да условий нерген увер. 

Сату нерген увер пайдаланыше дек мебель 
дене кылдалтше кагазыште, этикеткыште, мар-
кировкышто лийшаш але тидлан вес йӧным 
кучылташ лиеш. 

Правил-влакын 65-ше ден 66-шо пунктышт 
дене келшышын, кок могырын кутырен кел-
шымаштыт весе возалтын огыл гын, мебельым 
ужалыме годым тудым оксала погат.

Мебельлан тӱлымым пеҥгыдемдыше кассо-
вый чекыште, электрон але вес документыште 
сатун але ужалышын лӱмжӧ, артикул да (але) 
модель, мебельын наборышкыжо (гарнитур) 
пурышо арверын чотшо, кӱлеш фурнитурын 
чотшо, кажне арверын акше, мебель наборын 
тичмаш акше, обивочный материалын видше 
палемдалтын огыл гын, сату дене пырля пайда-
ланышылан сату чекым пуат – тушто чыла тиде 
увер уло, да сатум ужалыше шке кидпалыжым 
шында.

ТӰТКӦ ЛИЙЗА!
Сай качестван мебель гарнитурым ваштал-

таш але пӧртылташ ок лий! 
Йолчиемым ачалыме жаплан пайдаланыше 

тыгаяк вес сатум яра кучылташ йодын огеш 
керт. 

МЕБЕЛЬЫШТЕ ЭКШЫКЫМ  
ШЕКЛАНЕНДА ГЫН

Законын 18-ше статьяж дене келшышын, 
пайдаланыше сатушто экшыкым шеклана, ти-
дын нерген ужалыше ойлен огыл гын, пайда-
ланыше кертеш: 

- тыгаяк маркан (модель да (але) артикул) 
сату дене вашталташ йодаш;

- акым шотым налын, тыгаяк маркан сату 
дене вашталташ йодаш; 

- сатун акшым волташ йодаш; 
- сатун экшыкшым жапым шуйкалыде яра 

тӧрлаш, пайдаланыше экшыкым шке тӧрла але 
весылан тӧрлыкта гын, оксам пуаш;

- налме-ужалыме договорым шуктымо деч 
кораҥаш да тӱлымӧ оксам пӧртылташ йодаш. 

Мебельым налме да ужалыме годым 1992 
ий 7 февральыште лекше 2300-1-ше номе-
ран «Пайдаланыше-влакын праваштым ара-
лыме нерген» Россий Федерацийын Законжо 
(умбакыже – Закон) да Россий Федераций 
Виктерын 2020 ий 31 декабрьысе 2463-шо 
номеран «Сатум посна налме-ужалыме до-
говор дене ужалыме, кужу жаплан кучылташ 
келшыше сату (ремонтыш пуымо але ваштал-
тыме годым пайдаланыше сатум яра налын 
огеш керт)  лӱмер,  вашталташ лийдыме, сай 
огыл  качестван продовольственный огыл 
сату лӱмер,  Россий Федераций Виктерын 
южо актышкыже вашталтыш-влакым пурты-
мо шотышто правил-влакым пеҥгыдемдыме 
нерген» пунчалже дене пеҥгыдемдыме сатум 
посна ужалыме-налме договор почеш ужа-
лыме правил-влак дене регулироватлалтеш  
(умбакыже – правил-влак). 

Закон дене келшышын, ужалыше (исполни-
тель) пайдаланышылан сату нерген кӱлешан да 
чын уверым жапыштыже пуышаш. Тиде сатум 
чын ойыраш полша. 

УВЕРЫШТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО  
ЛИЙШАШ УЛЫТ:

- сатун лӱмжӧ;
- фирменный лӱмжӧ, лукшын кушто улмыжо, 

налше-влак деч претензийым налше органи-
зацийын адресше; 

- стандартым палемдымаш – сатун обяза-
тельный требованийлан келшен толмыжо; 

- сатун тӱҥ потребительский свойствы-
жо-влак нерген увер; 

- сатум эффективно да лӱдыкшыдымӧ 
кучылтмашын правил ден условийже-влак (ин-
струкций);


