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Пайдаланыше да ужалышын келшымышт почеш экшыкым тӧрлымо 
жап кагазеш палемдалтын  огыл гын, ужалыше, жапым шуйкалыде, экшы-
кым тӧрлышаш, вес семынже: экшыкым тӧрлаш ситыше кӱчык жап. Пай-
даланыше да ужалышын келшымышт почеш кагазеш возымо  экшыкым 
тӧрлымӧ жап 45 КЕЧЕ деч кужун шуйнышаш огыл (20-шо Закон). 

Ужалыше пайдаланышын йодмашыжым пудыртымылан але шукты-
дымылан  просрочкын кажне кечыжлан йолчиемын акше гыч 1% тӱла. 

КӰЛЕШАН УВЕР!

Йолчиемым чийыме годым тӱрлӧ амаллан кӧра тудын ӱшанже да 
моторлыкшо иземеш.

ЙОЛЧИЕМЫМ ЭСКЕРЫМЕ ПРАВИЛ-ВЛАКЫМ ШОТЫШ НАЛМЫ-
ЛАН КӦРА ТУДЫН ТӰЖВАЛ ТӰСШӦ САЕМЕШ ДА ЧИЙЫМЕ ЖАП КУ-
ЖЕМЕШ:

• лавыран йолчиемым лавыра да пурак деч лӱмын келыштарыме 
щётко, ночко куэм але губко дене эрыктыман;
• йолчиемын могай улмыжым ончен, лӱмын келыштарыме средстве 
дене эрыктыман; 
• искусственный материал йолчиемым пушкыдо ночко куэм дене 
ӱштман, щетко ден кремым кучылташ огыт темле;  
• велюр, нубук, замш гыч ыштыме йолчиемым губко, ластик, резинке 
але креповый щетко дене эрыктыман; 
• идалыкын кеч-могай пагытыштыже йолчиемым вӱдыжгӧ деч ара-
лыман, тидлан кремым кучылтман; 
• йолчиемым шокшым пуышо прибор воктене кошташ ок лий, ти-
длан пӧлемысе температур келшен толеш. Йолчием кӧргышкӧ газе-
тым чыкаш лиеш; 
• кечыйол да вӱдыжгӧ логалдыме верыш шындыман; 
• йолчиемым кужу жаплан аралаш шындыме годым формыжым 
арален кодаш манын,  тӱрлӧ арверым кучылтман (колодкым, вкла-
дышым, растяжкым); 
• йолчиемым кошташ шындымыда годым стелькым лукман да по-
сна коштыман; 
• кужу жаплан аралаш шындыме деч ончыч сайын мушман, эрык-
тыман, кӧргыжым дезинфицироватлыман. 
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ТӰТКӦ ЛИЙЗА: 2020 ий 1 июль гыч йолчиемым ыштыме, вес кун-
демыш  гыч кондымо, ужалыме шотышто у правил-влакым пуртымо. 
Тиде тат гыч маркировкан йолчиемым веле ужалаш лиеш. Йолчиемым 
ыштыше даен импортёр-влак маркировко кодым кажне мужырышко 
пижыктат. Рознице дене ужалыше-влак 1 июль марте кодшо сатум 
маркироватлат, тылеч вара йолчиемым у правил почеш (Честный знак 
дене) налыт да ужалат (Нормо базе: Россий Федераций Виктерын 
2019 ий 5 июльысо 860-шо номеран Пунчалже; Россий Федераций 
Виктерын 2020 ий 29 февральысе 216-шо номеран Пунчалже). 

Конструкций, материал дене келшышын, йолчием кажне кечын чий-
ыме, модельный, мӧҥгысӧ, корнысо, пляжысе, пайдалын канаш йӧршӧ 
лиеш. Кеҥежым чияш келшыше – кеҥежымсе йолчием, телым чияш келшы-
ше – телымсе, шошым да шыжым чияш келшыше – шошымсо-шыжымсе. 

Шагалын шонкалена, молан тыге лиеш: ме кевытыште висыме да 
чонланна келшыше йолчиемым шкафыште шинчыктена да тудым чияш 
кумылна йомеш. Южгунам ме шканна келшыше йолчиемым вучыдымын 
да шоныде налына, но икмыняр кече гыч арам налынна манын умылена: 
тудо йолым нӱжа, ишыктара; пеҥгыде пундаш верчын йолгопам кошты-
ктара. 

ЙОЛЧИЕМЫМ ОЙЫРЫМО ГОДЫМ ТУДО ТЕНДАН ЙОЛДАН РАЗМЕР-
ЖЕ ДА ЧОКАЛЫКШЫЛАН КЕЛШЫШАШ, ЙОЛЧИЕМЫШТЕ ЙОЛГОПА 

ИШЫКТАРАЛТШЕ ЛИЙШАШ ОГЫЛ!

Шуко еҥын йолгопаже кужытшо да чокалыкше дене тӱрлӧ, садлан 
йолчиемым налме годым кужурак йолгопалан келшышым ойырат. 

Чокалыкым чын ойыренда гын, йолчием йолыштыда пеҥгыдын 
шинча да ишыктараш ок тӱҥал. Чокалык кугурак гын, йолгопа ончыко 
яклешташ, а йолтаган шке верже гыч тарванылаш тӱҥалеш. 

Эрдене айдемын йолгопаже, тӱҥ шотышто, размер шотышто изирак, 
каслан кугемеш. Садлан могай жапыште тиде йолчиемым чияш шонеда, 
тугай жапыште тудым налман. 

Йочалан йолчиемым налме годым поснак тӱткӧ лийман. Икымше тӱҥ 
правил – оксам аныклаш огыл, натуральный материал гыч ыштыме йол-
чиемым налаш, калыпйол ынже лий манын, калыпым да стелькым чын 
ойырыман. Йолчием таган пеҥгыде лийшаш. 

ЙОЛЧИЕМЫМ ВАШКЕН НИГУНАМ ИДА НАЛ ДА ТУДЫМ  
ШИНЧЕН ГЫН ИДА ВИСЕ!

Тылеч посна, келшыше йолчиемым чийымыда да ончымыда годым 
ида вашке. Ургышыжым, тамга да удыралтыш улмым, кӱшыл ужаш ден 
пундашым ӱшанлын ургымо але пижыктым тергыза. 

ЙОЛЧИЕМЫМ ЧИЙЫМЕ ГОДЫМ ЛӰМЫН ЫШТЫМЕ ЛОЖЕЧКЫМ 
КУЧЫЛТСА. ӦПЧАШКЕ ТОШКАЛЫН, ЙОЛЧИЕМЫМ ИДА КУДАШ!

Йолчиемым налме да ужалыме годым 1992 ий 7 февральыште лек-
ше 2300-1-ше номеран «Пайдаланыше-влакын праваштым аралыме 
нерген» Россий Федерацийын Законжо (умбакыже – Закон) да Россий 

Федераций Виктерын 2020 ий 31 декабрьысе 2463-шо номеран «Сатум 
посна налме-ужалыме договор дене ужалыме, кужу жаплан кучылташ 
келшыше сату (ремонтыш пуымо але вашталтыме годым пайдаланыше 
сатум яра налын огеш керт)  лӱмер,  вашталташ лийдыме, сай огыл  каче-
стван продовольственный огыл сату лӱмер,  Россий Федераций Виктерын 
южо актышкыже вашталтыш-влакым пуртымо шотышто правил-влакым 
пеҥгыдемдыме нерген» (тыште йолчиемым ужалыме ойыртем нерген 
ойлалтеш) пунчалже дене пеҥгыдемдыме сатум посна ужалыме-налме 
договор почеш ужалыме правил-влак дене регулироватлалтеш  (ум-
бакыже – правил-влак). 

ЙОЛЧИЕМЫМ НАЛМЕ ГОДЫМ МОМ ПАЛАШ КӰЛЕШ

ЙОЛЧИЕМЫМ НАЛМЕ ГОДЫМ ЭН ОНЧЫЧ НАЛМЕ САТУ НЕРГЕН 
УВЕРЫМ ТЕРГЫМАН. ТУШТО ТЫГАЙ УВЕР ЛИЙШАШ:

• сатун лӱмжӧ;
• адресше, лукшын фирменный лӱмжӧ,  налше-влак деч претен-
зийым налше да йолчиемым ачалыше организацийын адресше; 
• элын лӱмжӧ;
• йолчиемын потребительский свойствыжо-влак нерген увер; 
• йолчиемым эффективно кучылтмашын правил ден условий-
же-влак; 
• кучылташ лийме жап (посна йолчиемлан палемдалтын гын);
• ак (теҥге дене) да йолчиемым налме условий, кредитым налме 
годым – кредитын размерже, пайдаланышылан тӱлаш кӱлмӧ тичмаш 
ак, тиде акым тӱлымӧ график.
Ужалыше, сату, сатум лукшо-влак нерген увер пайдаланыше-ша-

мычлан руш йылме дене возымо лийшаш улыт, ешартыш семын ужа-
лышын кумылжо дене Россий субъект-влакын кугыжаныш да Российысе 
калык-влакын йылмышт дене лийын кертеш. 

САТУМ ЛУКШЫН ЙОЛЧИЕМЛАН ГАРАНТИЙ ЖАПЫМ (ТИДЕ 
ЖАПЫШТЕ САТУМ ЛУКШО, УЖАЛЫШЕ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 
ТӦНЕЖ АЛЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ АМАЛКАЛЧЕ, ИМПОРТЕР, 
ЭКШЫК ЛЕКМЕКЕ, 18 ЗАКОН ПОЧЕШ ПАЙДАЛАНЫШЫН ЙОД-
МАШЫЖЫМ ШУКТЫШАШ УЛЫТ) ПАЛЕМДАШ ПРАВАЖЕ УЛО.  

ЛУКШО ГАРАНТИЙ ЖАПЫМ ПАЛЕМДЕН ОГЫЛ ГЫН, УЖА-
ЛЫШЕ ТУДЫМ ШКЕ ПАЛЕМДЕН КЕРТЕШ.

ПАЙДАЛАНЫШЕ ГАРАНТИЙ ЖАП УЛМО ГОДЫМ САТУШТО 
ЭКШЫКЫМ ШЕКЛАНЕН ГЫН, 18-ШЕ ЗАКОН ПОЧЕШ ЙОД-
МАШЫМ ПУЭН КЕРТЕШ. 

Сатулан гарантий жапым шындыме огыл гын, пайдаланыше палем-
дыме йодмаш дене лектын кертеш, но экшыкым, налмекше, 2 ИЙ жа-
пыште шекланен шуктен гын. 

Сезон сатулан (йолчием, вургем да моло) гарантий жап сезон шумо 
жап гыч весе шотлалташ тӱҥалеш. Тиде жапым, климат условийым шо-
тыш налын, Россий Федераций субъект-влак палемдат. Мутлан, телым 
налме демисезонный кемлан республикыштына, шошо шумеке веле, 
гарантий срок шотлалташ тӱҥалеш – 16 МАРТ ГЫЧ. 

ЙОЛЧИЕМ КЕЛШЕН ОГЫЛ ГЫН, МОМ ЫШТАШ? 

Йолчием формыжо, фасонжо, тӱсшӧ, размерже дене келшен огыл 
гын, налме кечым шотлыде, 14 КЕЧЕ жапыште тудым вашталтен кертыда 
(25-ше Закон). 

Йолчиемым кучылтмо огыл, тудо сайын аралалтын, фабричный яр-
лык, товарный чек улыт гын, йолчиемым вашталтен кертыда. 

Тыгайрак йолчием мийыме кечын ужалымаште уке гын, пайдаланы-
ше ужалыме-налме договорым шуктыде да сатум налме акым пӧртыл-
тен кертеш. Тидым 3 КЕЧЕ жапыште ыштен шуктышаш улыт. 

ЙОЛЧИЕМ САЙ ОГЫЛ КАЧЕСТВАН ГЫН 

18-ШЕ ЗАКОН ДЕНЕ КЕЛШЫШЫН, ПАЙДАЛАНЫШЕ САТУШТО ЭК-
ШЫКЫМ ШЕКЛАНА, ТИДЫН НЕРГЕН УЖАЛЫШЕ ОЙЛЕН ОГЫЛ ГЫН, 
ПАЙДАЛАНЫШЕ КЕРТЕШ: 

• тыгаяк маркан (модель але артикул) йолчием дене вашталташ 
йодаш;
• акым шотым налын, тыгаяк маркан сату дене вашталташ йодаш; 
• йолчиемын акшым волташ йодаш; 
• йолчиемысе экшыкым жапым шуйкалыде яра тӧрлаш, пайдала-
ныше экшыкым шке тӧрла але весылан тӧрлыкта гын, оксам пуаш; 
• налме-ужалыме договорым шуктымо деч кораҥаш да тӱлымӧ 
оксам пӧртылташ йодаш. Ужалышын йодмыжо почеш пайдаланыше 
экшыкан сатум пӧртылтышаш.
Сай огыл качестван йолчиемым ужалымыштлан пайдаланыше оксам 

тичмашнек пӧртылташ йодын кертеш.  
Законын йодмыжо почеш пайдаланыше ужалышылан претензийым 

кагазеш кок экземпляр дене возышаш. 

ПАЙДАЛАНЫШЫН САТУМ НАЛМЫМ ПЕҤГЫДЕМДЫШЕ КАССЕ АЛЕ 
САТУ ЧЕКШЕ АЛЕ ВЕС ДОКУМЕНТШЕ УКЕ ГЫН, ТУДЫН ЙОДМЫЖЫМ 

ШУКТАШ ТОРЕШЛАНЫШАШ ОГЫТЫЛ, ПАЙДАЛАНЫШЕ  
СВИДЕТЕЛЬЛАН ЭҤЕРТЕН КЕРТЕШ! 

Ужалыше пайдаланыше деч сай огыл качестван сатум налшаш, 
кӱлеш годым сатун качествыжым тергышаш. Пайдаланыше йолчиемым 
тергымаште шкежат лийын кертеш. 

Экшыкын лекме амал шотышто ӱчашымаш лектеш гын, ужалыше 
экспертизым шке оксаж дене эртарышаш.  Пайдаланыше экспертизым 
эртарымаште шкежат лийын кертеш. Иктешлымаш дене огеш келше гын, 
судышко каяш праваже уло. 

Экспертизым эртарымеке, экшык тӱрлӧ обстоятельствылан кӧра лий-
ын да тидлан ужалыше мутым огеш кучо гын, пайдаланыше ужалышы-
лан экспертизым эртарымыжлан, аралымыжлан да транспортироватлы-
мыжлан оксам тӱлышаш. 

21-ше Закон дене келшышын, пайдаланыше йолчиемыште экшы-
кым щеклана да вашталташ йодеш гын, ужалыше 7 кече жапыште ту-
дым вашталтен шуктышаш, ешартыш тергымаш кӱлеш гын – 20 КЕЧЕ 
жапыште.


