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Законның 21 статьясы нигезендә, кулланучы аяк киемендәге ким-
челекләрне ачыклаган һәм аны алыштыру турында таләп куйган очрак-
та, сатучы мондый товарны, таләп куелган көннән соң 7 көн эчендә,  
ә кирәк булган очракта – 20 көн эчендә алмаштырырга тиеш.

Кимчелекләрне бетерү срогы яклар килешүендә язма рәвештә 
билгеләнмәгән булса, әлеге җитешсезлекләр сатучы тарафыннан ки-
чекмәстән, ягъни кулланыла торган ысулны исәпкә алып, аларны бетерү 
өчен объектив срокта, ягъни минималь срокта бетерелергә тиеш. Яклар 
килешүендә билгеләнгән җитешсезлекләрне бетерү срогы 45 көннән 
дә артмаска тиеш (законның 20 ст. нигезендә).

Сатучы, кулланучы таләпләрен үтәмәгән очракта, аяк киеме бәясен-
нән 1% күләмендә срогы чыккан һәр көн өчен неустойка (пеня) түли.

МӨҺИМ!
Аяк киемен киеп йорү процессында аның ышанычлылыгы һәм төр-

ле тышкы факторлар йогынтысында аяк киеменең эчке ягында эстетик 
абруе кими.

АЯК КИЕМЕН ТӘРБИЯЛӘП ТОРУ КАГЫЙДӘЛӘРЕН ҮТӘҮ НӘТИ- 
ҖӘСЕНДӘ АНЫҢ ТЫШКЫ КЫЯФӘТЕ ЯХШЫРА ҺӘМ КИЕП ЙӨРҮ ВАКЫ-
ТЫ ОЗАЯ:

• пычрак аяк киемен пычрак һәм тузаннан махсус щетка, дымлы 
тукыма яки губка ярдәмендә арындырырга кирәк;
• аяк киемен, аның төренә карап, махсус чистарту чаралары 
ярдәмендә чистартырга кирәк;
• ясалма материаллардан эшләнгән аяк киемен йомшак дымлы 
тукыма ярдәмендә чистарту мәслихәт, щетка һәм кремнар куллану 
киңәш ителми;
• велюр, нубук, замштан эшләнгән аяк кименәрен чистартканда 
губка, бетергеч, резинка яки махсус щетка кулланырга киңәш ителә;
• елның нинди вакыты булуга карамастан, аяк киемнәре дымнан 
саклануга мохтаҗ, шуңа күрә махсус кремнар куллану мөһим;
• аяк киеменәрен җылыту приборлары янында киптерергә яра-
мый, бары тик бүлмә температурасында, газета белән тыгызлап 
тутырып киптерергә киңәш ителә;
• аяк киемен кояш нурлары һәм дым үтеп керми торган җирдә 
сакларга кирәк;
• сезонлы саклау вакытында аяк киеме формасын саклап калу 
өчен махсус җайланмалар кулланыгыз;
• аяк киемен көндәлек куллану вакытында астына куелган олты-
ракны аерым киптерергә киңәш ителә;
• сезонлы сакланыр алдыннан аяк киемен яхшылап юарга, кипте-
рергә, чистартырга, кремларга һәм җилләтергә, ә аннары эчке яктан 
дезинфекцияләргә кирәк.
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Бу мөһим: 2020 елның 1 июленнән аяк киеме өчен җитештерү, 
импорт һәм сәүдә турында яңа кагыйдәләр кертелде. Шул көннән 
алып әйләнештә бары тик маркировкаланган аяк киеме генә бу-
лырга мөмкин. Җитештерүчеләр һәм импортерлар һәр пар аяк 
киеменә кодлар булдыра. Ваклап сатучылар исә 1 июльгә кадәр 
калган товарны маркировкалый, ә аннан соң яңа кагыйдәләр буен-
ча – мәгълүматларны Гадел билгегә тапшырып, аяк киемнәрен сата. 
(Норматив база: РФ Хөкүмәтенең 05.07.2009 елгы 860 номерлы 
карары; РФ Хөкүмәтенең 29.02.2020 елгы 216 номерлы карары). 

Кулланыла торган материалларның конструкцияләренә, үз бил-
геләнешләренә карап, аяк киеме көндәлек, модель, йорт, юл, пляж, ак-
тив ял итү өчен, шулай ук җәйге чорда (җәйге аяк киеме), кышкы чорда 
(кышкы аяк киеме) һәм язгы-көзге чорда (язгы-көзге аяк киеме) кию 
төрләренә бүленә.

Кибеттә киеп карап, үзебезгә ошап сатып алынган аяк киемен, 
күпмедер вакыт үткәч, киясе килмичә шкафка алып куелуы турында бик 
азлар гына уйланадыр. Кайчагында без үзебезгә ошаган аяк киемен 
сатып алабыз, ләкин берничә көннән соң аны ашыгып алганыбызны 
аңлыйбыз: ул аякларны кыса, каты табан аркасында аяклар зыян күрә. 

АЯК КИЕМЕ САЙЛАГАНДА, УЛ СЕЗНЕҢ АЯК РАЗМЕРЫНА,  
ТЫГЫЗЛЫГЫНА ТУРЫ КИЛЕРГӘ ТИЕШ. 

 АЯК КИЕМЕНЕҢ АСТЫ КЫСЫП ТОРЫРГА ТИЕШ ТҮГЕЛ!
Күп кенә кешеләрнең табан асты озынлыгы һәм тыгызлыгы төрле 

була, шуңа күрә аяк киемен сатып алганда озынрак булган табан асты-
на ориентлашыгыз. 

Әгәр Сез аяк киемен дөрес сайласагыз, ул аякка тыгыз итеп киелә 
һәм кысып тормаячак.  

Иртән кешенең аяк асты, гадәттә, кечерәк була, ә кичкә таба ул 
зурая. Шуңа күрә, аяк киемен кайсы вакытта кияргә планлаштырасыз, 
шул вакытта сатып алырга тырышыгыз. 

Бигрәк тә балалар аяк киемен сайлаганда игътибарлы булырга 
кирәк. Мөһим кагыйдәләрнең берсе – акчаны янга калдыру турында 
уйламаска, ә натураль материаллардан эшләнгән аяк киемен сатып 
алырга, баланың аяк үсүен күздә тотмаска, «аю табаны» барлыкка 
килүне булдырмый торган, каты табан асты булган аяк киеме сайларга. 

БЕРКАЙЧАН ДА АЯК КИЕМЕН АШЫГЫП АЛМАГЫЗ 
 ҺӘМ АЯК КИЕМЕН БАРЫ ТИК УТЫРГАН КИЛЕШ КЕНӘ  

КИЕП КАРАМАГЫЗ!
Моннан тыш, ошаган аяк киемен өйрәнгәндә, киеп караганда ашы-

кмагыз. Тегелгән урыннарын җентекләп карагыз, тырналган, тапланган 
урыннар булмавына, аяк киеменең өске һәм аскы ягы ышанычлы итеп 
беркетелгәненә инаныгыз. 

АЯК КИЕМЕН КИГӘНДӘ МАХСУС КАШЫК КУЛЛАНЫРГА КИРӘК.  
АЯК КИЕМЕН САЛГАНДА, АНЫҢ АРТЫНА БАСМАГЫЗ!

Аяк киеме сатып алганда һәм алга таба үз хокукларыңны тормыш-
ка ашырганда «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 07.02.1992 
елның 2300-1 номерлы РФ Законына (алга таба – Закон) һәм РФ 
Хөкүмәтенең «Ваклап сату-алу шартнамәсе буенча товарлар сату ка-
гыйдәләрен, кулланучының мондый товарны ремонтлау яки алыштыру 

чорында шушы ук төп куллану үзенчәлекләренә ия булган товарны 
түләүсез бирү турында таләбе кагылмый торган озак файдаланудагы 
товарлар исемлеген һәм тиешле сыйфаттагы, шулай ук аяк киемен сату 
үзенчәлекләре бәян ителгән Россия Федерациясе Хөкүмәтенең кайбер 
актларына үзгәрешләр кертү турында»гы 2020 елның 31 декабрендәге 
2463 номерлы карарына таянып эш итәргә кирәк.

АЯК КИЕМЕ САТЫП АЛГАНДА НӘРСӘЛӘРНЕ  
БЕЛЕРГӘ КИРӘК?

АЯК КИЕМЕ САТЫП АЛГАН ВАКЫТТА БАШТА САТЫП АЛЫНА ТОР-
ГАН ТОВАР ТУРЫНДА МӘГЪЛҮМАТНЫ ТИКШЕРЕРГӘ КИРӘК. ТӘКЪДИМ 
ИТЕЛГӘН МӘГЪЛҮМАТ ҮЗ ЭЧЕНӘ ТҮБӘНДӘГЕЛӘРНЕ АЛЫРГА ТИЕШ: 

• товарның исеме;
• җитештерүченең урнашу урыны (адресы), фирма атамасы (исе-
ме), аяк киемен ремонтлаучы һәм сатып алучылардан претензи-
яләр кабул итүгә җитештерүче оешма (оешмалар) адресы;
• җитештерүче илнең исеме;
• РФ законнарында билгеләнгән тәртиптә аяк киеменең туры 
килү-килмәвен мәҗбүри раслау турында белешмәләр;
• аяк киеменең төп куллану үзенчәлекләре турында мәгълүмат;
• аяк киемен нәтиҗәле куллану кагыйдәләре һәм шартлары;
• гарантия срогы һәм хезмәт итү срогы, әгәр алар конкрет аяк ки-
еме өчен билгеләнгән булса;
• бәясе һәм аяк киеме сатып алу шартлары, шул исәптән кредит 
биргәндә – кредит күләме, кулланучы түли алырлык тулы сумма 
һәм әлеге сумманы түләү графигы.
Сатучы, товарлар һәм аларның җитештерүчеләре турында мәгъ-

лүмат сатып алучыларга рус телендә, ә өстәмә рәвештә, сатучы теләге 
буенча, РФ субъектларының дәүләт телләрендә һәм РФ халыклары 
телләрендә җиткерелә

АЯК КИЕМЕНДӘ ҖИТЕШСЕЗЛЕКЛӘР АЧЫКЛАНГАН ОЧРАК-
ТА, ҖИТЕШТЕРҮЧЕ ГАРАНТИЯ СРОГЫ БИЛГЕЛӘРГӘ ХОКУКЛЫ, 
АНЫҢ ДӘВАМЫНДА ҖИТЕШТЕРҮЧЕ, САТУЧЫ, ВӘКАЛӘТЛЕ ОЕШ-
МА ЯКИ ВӘКАЛӘТЛЕ ХОСУСЫЙ ЭШМӘКӘР, ИМПОРТЕР ЗАКОННЫҢ  
18 СТАТЬЯСЫНДА БИЛГЕЛӘНГӘН КУЛЛАНУЧЫ ТАЛӘПЛӘРЕН КАНӘ-
ГАТЬЛӘНДЕРЕРГӘ ТИЕШ.

САТУЧЫ, ҖИТЕШТЕРҮЧЕ ТАРАФЫННАН БИЛГЕЛӘНМӘГӘН 
ОЧРАКТА, ТОВАРГА ГАРАНТИЯ СРОГЫ БИЛГЕЛӘРГӘ ХОКУКЛЫ.

КУЛЛАНУЧЫ, ГАРАНТИЯ СРОГЫ ДӘВАМЫНДА ҖИТЕШСЕЗ-
ЛЕКЛӘР АЧЫКЛАНГАН ОЧРАКТА, САТУЧЫГА КАРАТА ЗАКОННЫҢ  
18 СТАТЬЯСЫНДА КАРАЛГАН ТАЛӘПЛӘРНЕ КУЯРГА ХОКУКЛЫ.

Гарантия сроклары билгеләнмәгән товарларга карата кулланучы, 
товарларның җитешсезлекләре тиешле срокта, әмма аларны кулла-
нучыга тапшырганнан соң 2 ЕЛ эчендә ачыкланган очракта, күрсәтел-
гән таләпләрне күрсәтергә хокуклы.

Сезонлы товарлар: аяк киеме, кием-салым һ.б. өчен гарантия 
сроклары кулланучылар яшәгән урынның климатик шартларыннан 
чыгып, РФ субъектлары тарафыннан билгеләнә торган тиешле сезон 
башланганнан алып исәпләнә. Әйтик, кышын сатып алынган демисезон 
итекләр өчен безнең республикада гарантия срогы язгы сезоннан –  
16 МАРТТАН башлана.

АЯК КИЕМЕ ТУРЫ КИЛМӘГӘН ОЧРАКТА НИШЛӘРГӘ?
Әгәр аяк киеме формасы, фасоны, төсе, размеры буенча туры кил-

мәсә, сез аны сатып алу көнен санамыйча, 14 КӨН эчендә (Законның 
25 статьясы нигезендә) алмаштыру хокукына ия буласыз.

Тиешле сыйфатлы аяк киемен алыштыру, әгәр аяк киеме кулланыл-
маган булса, аның товар төре һәм куллану үзлекләре, фабрика ярлы-
клары сакланган булса, шулай ук товар чегы сакланган очракта мөмкин.

Кулланучы сатучыга мөрәҗәгать иткән көнне сатуда шундый ук 
аяк киеме булмаса, кулланучы сату-алу килешүен үтәүдән баш тартыр-
га һәм күрсәтелгән товар өчен түләнгән акчаны кире кайтаруны таләп 
итәргә хокуклы. Бу таләп товарны кире кайтарганнан соңгы көн эчендә 
канәгатьләндерелергә тиеш.

ӘГӘР АЯК КИЕМЕ ТИЕШЛЕ СЫЙФАТЛЫ БУЛМАСА
ЗАКОННЫҢ 18 СТАТЬЯСЫ НИГЕЗЕНДӘ, КУЛЛАНУЧЫ ТОВАРДА 

ҖИТЕШСЕЗЛЕКЛӘР АЧЫКЛАНГАН ОЧРАКТА, САТУЧЫ ТАРАФЫННАН 
СӨЙЛӘШЕЛМӘГӘН БУЛСА, ҮЗ ТЕЛӘГЕ БЕЛӘН ТҮБӘНДӘГЕ ТАЛӘПЛӘР-
НЕҢ БЕРСЕН САЙЛАП АЛЫРГА ХОКУКЛЫ:

• шул ук маркалы (шул ук модель һәм/яки артикул) башка аяк 
киеменә алыштыру;
• яңадан исәпләү белән шундый ук товарны башка маркадагы 
(модель, артикул) товарга алыштыруны;
• аяк киеменең сатып алу бәясен киметүне;
• аяк киемендә ачыкланган җитешсезлекләрен кичекмәстән бе-
терүне яисә кулланучы яисә өченче зат тарафыннан аларны бе-
терүгә киткән чыгымнарны түләүне;
• сату-алу килешүен үтәүдән баш тартырга һәм түләнгән сумманы 
кире кайтаруны таләп итәргә. Кулланучы сатучы таләбе буенча һәм 
аның хисабына кимчелекләре булган товарны кире кайтарырга тиеш.
Шул ук вакытта кулланучы сыйфатсыз аяк киеме сату аркасында 

аңа китерелгән зыянны тулысынча түләүне таләп итәргә хокуклы.
Законда билгеләнгән таләпләрне кулланучы ике нөсхәдә претен-

зия төзү юлы белән сатучыга язма рәвештә тапшырырга тиеш.
КУЛЛАНУЧЫДА КАССА ЯКИ ТОВАР ЧЕГЫ, ЯИСӘ САТЫП АЛУ  

ФАКТЫН ҺӘМ ШАРТЛАРЫН РАСЛАУЧЫ БАШКА ДОКУМЕНТ БУЛМАУ 
АНЫҢ ТАЛӘПЛӘРЕН КАНӘГАТЬЛӘНДЕРҮДӘН БАШ ТАРТУ ӨЧЕН 
НИГЕЗ БУЛЫП ТОРМЫЙ ҺӘМ АНЫҢ ШАҺИТ КҮРСӘТМӘЛӘРЕНӘ 

СЫЛТАМА ЯСАУ МӨМКИНЛЕГЕННӘН МӘХРҮМ ИТМИ!
Сатучы кулланучыдан сыйфатсыз аяк киемен кабул итәргә һәм, 

кирәк очракта, товарның сыйфатын тикшерергә тиеш. Кулланучы аяк 
киеме сыйфатын тикшерүдә катнашырга хокуклы.

Товарда җитешсезлекләр килеп чыгу сәбәпләре турында бәхәс 
чыккан очракта, сатучы үз хисабына экспертиза үткәрергә тиеш. 
Кулланучы экспертиза үткәргәндә катнашырга хокуклы һәм аның 
нәтиҗәләре белән килешмәгән очракта, аларны суд тәртибендә 
бәхәсле дип игълан итәргә хокуклы.

Әгәр аяк киеменә экспертиза ясау нәтиҗәсендә, җитешсезлекләр-
нең сатучы җавап бирми торган очракларда килеп чыгуы ачыкланса, 
кулланучы сатучыга экспертиза үткәрү чыгымнарын, шулай ук аны үт-
кәрү белән бәйле чыгымнарны түләргә тиеш.


