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Сай огыл качестван сатум налмаш, сатум 
налмеке, бракым да арверын экшыкшым 

шекланымаш –  пайдаланышылан  
услугым пуымо аланыште чӱчкыдын 

вашлиялтше проблеме. 

Налше ден ужалыше кокласе конфликт ситу-
ацийым суд деч ончыч рашемдаш лиеш. Тидлан 
1992 ий 7 февральыште лекше 2300-1-ше но-
меран «Пайдаланыше-влакын праваштым ара-
лыме нерген» Россий Федерацийын Законжо 
(умбакыже – Закон) полша. 

Пайдаланышын праважым пеҥгыдемдыше 
документлан ужалыше (сатум лукшо, уполномо-
ченный тӧнеж, уполномоченный амалкалче, им-
портер) дек претензий шотлалтеш. Претензийым 
пуымаш веле тӱҥ огыл, тудым грамотно возен 
моштыман. 

КУНАМ ПРЕТЕНЗИЙЫМ ВОЗЫМАН?

ЗАКОНЫН 18-ШЕ СТАТЬЯЖ ДЕНЕ КЕЛШЫШЫН:
• Сай огыл качестван сатум налында, тудын 

гарантий жапше да экшыкше уло да гарантий 
талонышто ончыктымо гарантий случай-влак 
радамыш пура гын; 

• Налме годым сатушто экшыкым шекла-
нен огыдал да экшыкан сатум налме нерген 
кӱлеш актым составитлыме огыл гын; 

• Гарантий жап улмо жапыште экплуата-
ций годым проблеме лектын да гарантий тало-
нышто ончыктымо гарантий случай-влак рада-
мыш пура гын. 
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2. Чатка почерк дене претензий кӧ деч пуры-
мо нерген возыза: фамилий, лӱм да ачалӱм, кы-
зытсе илыме вер, индекс, телефон номер. 

3. «Претензий» вуймут йымалне налмыда 
нерген увер дене тӱҥалман: налме дате ден 
вер, сатун тичмаш лӱмжӧ, чекыште возымо акше. 
Умбакыже сату чек почеш тичмаш увер (номер, 
дате) але претензийышке ешартык – чекын ко-
пийже. Гарантий срокын улмыжо але укелыкше, 
жапше нерген палемдыман.

4. Сатун (услуго) экшыкше нерген раш возыза. 
5. Йодмашдам «Пайдаланыше-влакын пра-

ваштым аралыме нерген» Россий Федераций 
Закон (18-ше ден 29-ше статья-влак) негызеш 
возыза.

ИК КОНКРЕТНЫЙ ЙОДМАШЫМ ОНЧЫКТЫ-
МАН, УЖАЛЫШЫЛАН (САТУМ ЛУКШО) АЛЬТЕР-
НАТИВЫМ ПАЛЕМДЫМАН ОГЫЛ.  УЖАЛЫШЕ 
(САТУМ ЛУКШО), ТЕНДАН ШОНЫМАШДАМ ШО-
ТЫШ  НАЛДЕ, КОК ВАРИАНТ ГЫЧ ИКТЫЖЫМ 
ОЙЫРЕН КЕРТЕШ.  

6. Претензийын текстше пелен пыштыме ка-
газ-влак, тыгак претензийым возымо дате, под-
пись да тудын расшифровкыжо дене мучашлал-
теш. Претензийым кок экземпляр дене возат. 
Тудым документым приниматлыше уполномо-
ченныйын подписьше дене пеҥгыдемдат. Ик 
экземплярым ужалышылан пуат, вес экзепляр, 
ӱчашымаш мучашлалтмешке, пайдаланыше 
дене аралалтеш.

ПРИЛОЖЕНИЙЫШКЕ ЕШАРТЫК-ВЛАК:
• сату чекын копийже;
• сатулан тӱлымӧ нерген кассе чекын ко-

пийже; 
• договорын копийже (уло гын);
• гарантий талонын копийже. 

САТУШТО ЭКШЫКЫМ ШЕКЛАНЫМЕКЕ,
ПАЙДАЛАНЫШЕ МОМ ЙОДЫН КЕРТЕШ?
18-ШЕ ЗАКОН ДЕНЕ КЕЛШЫШЫН, ПАЙДА-

ЛАНЫШЕ КЕРТЕШ: 
• тыгаяк маркан (модель да (але) артикул) 

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

дель, артикул) сату дене вашталташ йодаш; 
•  акым волташ йодаш; 
• сатусо экшыкым 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. 
Ужалышын йодмыжо почеш пайдаланыше эк-
шыкан сатум пӧртылтышаш.

• сай огыл качестван сатум ужалымышт-
лан пайдаланыше оксам тичмашнек пӧртылташ 
йодын кертеш.  Тиде Закон дене келшышын, па-
лемдыме жапыште шукталтшаш. 

ШАРНЫЗА! САТУН ГАРАТИЙ СРОКШО УКЕ 
ГЫН, СДЕЛКЫМ ЫШТЫМЫДА ДЕЧ ОНЧЫЧ 
ТЕРГЫЗА. УКЕ ГЫН, ЭКШЫК НАЛМЫДА ДЕЧ 
ОНЧЫЧ ЛИЙЫН МАНЫН ТЫЛАНДА ДОКАЗАТ-
ЛАШ ЛОГАЛЕШ.

ПРЕТЕНЗИЙЫМ КУЗЕ ВОЗАШ
Законодательсвылан эҥертен, шке йод-

машдам чаткан возаш – пайдаланышын праваж 
ден отвественностьшо. Претензийым эрыкан 
формо дене возаш лиеш, садак тушто конкрет-
ный кӱлеш увер лийшаш:

1. Бланкын (казазын) шапкыштыже пре-
тензийым кӧлан возымыдам палемдыза (тӧ-
нежын лӱмжӧ, амалкалчын фамилийже, лӱмжӧ 
да ачалӱмжӧ). Ужалышын пуымо сату (кассе) 
чекыште тӧнежын реквизитше, сатум (услуго) 
налме адрес лийшаш улыт. 

ПРЕТЕНЗИЙДАМ ШУКТАШ ТОРЕШ  
УЛЫТ ГЫН

Сатун экшыкше лекме амал шотышто ӱчашы-
маш лектеш гын, ужалыше (сатум лукшо), упол-
номоченный тӧнеж але уполномоченный 
амалкалче, импортер шке оксашт дене сатулан 
экспертизым эртарышаш улыт. Экспертизым эр-
тарыме годым пайдаланыше пырля лийын кер-
теш. Претенензийым возымыда годым экспер-
тизыште лияш кумылда улмо нерген иканаште 
палемден кертыда. 

Экспертизе экшыклан ужалыше мутым ок 
кучо манын ончыкта гын, пайдаланыше экспер-
тизылан кучылтмо оксам тӱлышаш манмым шо-
тыш налман. 

Суд полшымо дене ӱчашаш правада уло, ты-
гай судебный зависимый огыл суд экспертизым 
шке гыч эртарен кертыда. 

Пайдаланыше ужалышын решенийже дене 
огеш келше гын, судышко каен кертеш. 

Ужалыше претензий почеш йодмашым ок 
шукто гын, тыгак претензий почеш жапыштыже 
ок шукто гын, Закон дене келшышын, ужалыше 
пайдаланышылан неустойкым тӱлышаш – Зако-
нын 23-шо статьяже почеш. Ончыкыжым ужа-
лышын мутым кучымыжым Законын 13-шо ден 
17-ше статьялаже регулироватлат. 

САТУМ ПӦРТЫЛТЫМАШ
Законын 18-ше статьяж дене келшышын, 

ужалыше шке оксаж дене ачалашлан 5 кило деч 
кугурак сатум конда, уценкым ышта, пайдала-
нышылан сатум вашталта але пӧртылта. Ужалы-
ше шке пашажым огеш шукто гын але ужалыше 
пайдаланышын лийме верыште ок лий гын, пай-
даланыше сатум шке конден але пӧртылтен кер-
теш. Тыгодым ужалыше тидлан оксам тӱлышаш.


