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Сыйфатсыз товарны кире кайтару әллә 
ни авырлык тудырмый, җитешсезлекләре 
күзәтелгән товарның гарантия вакыты чык- 
маган очракта, аны да кибеткә илтеп би-
рергә, сыйфатлысына алыштырырга була. 
Ә менә кайбер товарларны кайтарып та, 
алыштырып та булмый.

Әлеге товарлар исемлеге Россия 
Хөкүмәтенең 55 нче номерлы карары ни-
гезендә (1998 елның 19 гыйнварыннан 
гамәлдә) билгеләнгән. Шуңа да мондый 
товарларны сатып алганда ук җентекләп 
карарга, сыйфатын тикшерергә киңәш 
ителә. 

АЛЫШТЫРЫП, КАЙТАРЫП БУЛМЫЙ 
ТОРГАН ТОВАРЛАР ИСЕМЛЕГЕ

• Шәхси гигиена предметлары: тарак, 
теш чистарту щеткасы, чәч каптыр-
гычлары, маникюр кайчылары, бигуди 
һәм башкалар.

• Дарулар, медицина приборлары: 
шприцлар, жгутлар, кыстыргычлар, ка-
тетерлар, грелкалар, пульс үлчәү җай-

ланмасы, тонометр, глюкометр, термо-
метр, массажёр, колак аппаратлары, 
күкрәк сөтен суырту җайланмалары, 
бандажлар, ортопедия әйберләре. 

• Дәвалану һәм авыруларны кисәтү өчен 
кулланыла торган аппаратура: кардио-
граф, кварц лампалары, ингаляторлар, 
медицинада гигиена кирәк-яраклары: 
медицина перчаткалары, яраны бәйләү 
өчен материаллар, күзлек өчен линзалар.

• Парфюмерия, косметикага караган 
товарлар: хушбуйлар, спрейлар, ин-
некләр, кершән, шампунь, тырнак лагы. 

• Балалар кирәк-яраклары: бала аслы-
гы, шешә, имезлек һәм башкалар.

• Урын-җир кирәк-яраклары, эчке кием, 
оек, оекбаш эшләнмәләре.

• Кыйммәтле металлдан эшләнгән сый-
фатлы ювелир әйберләре. 

• Метрлап алына торган тукымалар, лен-
талар, кабель, шнур, чыбык ише әйбер-
ләр. 

• Үлчәп сатыла торган төзелеш материал- 
лары (ковролин, линолеум).

• Бер тапкыр гына кулланырга яраклы 
савыт-саба, полимердан эшләнгән 
төрү материаллары. 

• Көнкүреш химия товарлары, пестицид 
һәм авыл хуҗалыгында файдаланыла 
торган химикатлар.

• Транспорт чаралары: автомобиль, ав-
томобиль арбалары, газон чапкычлар 
һәм мотосукалар.

• Көнкүрештә файдаланыла торган гаран-
тиясе күрсәтелгән, техник яктан катлау- 
лы товарлар: телефон, фотоаппарат,  
радиоэлектроника, электр техникасы 
(тузан суырткычлар, суыткычлар, кер 
юу һәм савыт-саба юу машиналары), 
телевизорлар, компьютерлар, фотоап-
паратлар, кәрәзле телефоннар.

• Корал, патроннар.

• Даими басылмый торган продукция 
(китап, дәреслекләр, брошюра, кален-
дарь). Хайваннар, үсемлекләр.

ИСТӘ ТОТ: 

Болар барысы да сыйфаты канәгатьлә-
нерлек булганда, сәбәпсез кире кайтарыл-
мый торган товарларга керә. Көнкүреш 
җиһазларын, гадәттә, кибеттә кире алса-
лар да, закон нигезендә, бу төр категория 
товарлар да – алыштырып булмый торган-
нар исемлегендә. Дөрес, кайбер очрак-
та сатучылар клиентның хәленә керергә 
мөмкин. 


