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- суту-илÿ договорне пăрахăçласа тавар-
шăн тÿлесе хунă укçана тавăрса пама ыйтма.

Пĕрлĕхлĕ правилăпа çак требованисене 
гаранти срокĕнче курнă пулсан çеç ыйтма 
юрать. Ун пек чухне Саккун сутуçа кирлĕ пек 
мар пахалăхлă тавара каялла йышăнма, кир-
лĕ пулсан тавар пахалăхне тĕрĕслеме хистет.

ШУТА ИЛĔР! Изготовитель (исполнитель) 
гаранти срокне палăртасси унăн ирĕкĕ шут-
ланать, тивĕçĕ мар!

Енчен те гаранти срокне палăртман пулсан 
е вăл иртсе кайнă пулсан (анчах та тавара ту-
яннăранпа икĕ çул иртмен пулсан) потреби-
телĕн çÿлерех асăннă требованисене ыйтас 
право сыхланса юлать. Уйрăмлăхĕ акă мĕн-
ре: сĕтел-пукан кăлтăкĕсем тавара хатĕрлесе 
кăларнă чухнех пулнине туянаканăн хăйĕн 
ĕнентермелле. Урăхла каласан, сутуçă вăл 
ыйтнине тивĕçтермерĕ пулсан туянаканăн 
хайхи сĕтел-пукан пахалăхĕн экспертизине 
хăй шутĕнчен ирттермелле.

ПОТРЕБИТЕЛĔН МĔН ТУМАЛЛА?
Çÿлерех асăннă требованисене пурнăçла-

ма 2 экземплярпа хатĕрленĕ çырупа Сутуçă 
патне пымалла, унта мĕн ыйтнине тĕрĕс 
палăртмалла. Претензи çумне касса, тавар 
чекĕсен тата гаранти талонĕн копийĕсене 
хума сĕнетпĕр. Претензин пĕр экземплярне 
сутуçа хăйне памалла (ун пек чухне сирĕнте 
юлакан иккĕмĕш экземплярĕнче вăл претен-
зие илни çинчен паллă лартмалла) е почтăпа 
(заказной çырупа пулсан лайăхрах) илни çин-
чен уведомленипе ямалла.

Претензи парса тавлашăва суд умĕнхи 
йĕркепе татса пама май килмерĕ пулсан по-
требитель хăй прависене тата саккунлă ин-
тересĕсене хÿтĕлесе суда исклă заявленипе 
кайма пултарать. на
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- пĕр-пĕр ятарлă тавар валли изготовитель 
палăртнă пулсан – гаранти срокĕ;

- енчен те усă курмалли срокĕ иртсен та-
варĕ е унăн комплектующийĕсем потреби-
тель пурнăçĕшĕн, сывлăхĕшĕн сиенлĕ пулсан, 
потребитель пурлăхне е тавралăха хăрушлăх 
кÿме пултараççĕ пулсан – тавара усă курмал-
ли срокне палăртмалла;

- хакĕ тата тавара туянассин условийĕсем;
- енчен те туянакан тавара унччен усă кур-

нă е унăн кăлтăкĕсене (кăлтăкне) юсанă пул-
сан туянакана çак информацие пĕлтермелле;

- тавар çитменлĕхĕсем çинчен сутуçăн туя-
накана сăмахпа каласа çеç мар, çырса та пĕл-
термелле (тавар ярлыкĕ çине, тавар чекĕнче 
е урăхла майпа);

- таварăн функционаллă палăртăвĕсем 
çинчен сведенисем;

- сĕтел-пукана мĕнле материалтан туни 
тата ăна капăрлатнă чухне мĕнле материал 
усă курни çинчен сведенисем;

- тавара туянакан патне мĕнле майпа, 
хăçан, мĕнле условисемпе илсе çитересси 
тата парасси çинчен сведенисем.

Потребитель патне тавар çинчен инфор-
мацие сĕтел-пуканпа пĕрле хурса панă доку-
ментацире – этикеткăсенче, маркировкăсен-
че е хăш-пĕр уйрăм тĕсĕсем валли – йышăннă 
урăхла мелпе – пĕлтермелле.

Правилăсен 65 тата 66-мĕш пункчĕсемпе 
килĕшÿллĕн сĕтел-пукана сутнă чухне икĕ 
ен калаçса килĕшмен пулсан сĕтел-пукана 
пуçтарассишĕн уйрăм тÿлемелле.

Енчен те таваршăн тÿленине çирĕплетекен 
касса чекĕнче, электронлă е ытти документра 
тавар тата сутуçă ячĕ, артикулĕ тата (е) моделĕ, 
сĕтел-пукан пуххине (гарнитурне) мĕн чухлĕ 
япала кĕнине, мĕн чухлĕ фурнитура кирли-
не кăтартни, кашни япали мĕн хак тăнине, 
сĕтел-пукан пуххи пĕтĕмпе мĕн хак пулнине 
кăтартни, мĕнле материалпа витнине кăтарта-
кан информаци çук пулсан потребитель ыйтни-
пе таварпа пĕрле тавар чекне çырса памалла, 
унта пĕтĕм çак сведение палăртмалла, тавара 
сутаканăн аялта çирĕплетсе алă пусмалла.

АСĂРХĂР!
Кирлĕ пек пахалăхлă сĕтел-пукан гарнитури-

сене улăштарса памаççĕ, каялла йышăнмаççĕ!
Тавара юсанă е улăштарнă тапхăрта туяна-

кан аналогиллĕ таварпа тÿлевсĕр тивĕçтерме 
ыйтнине пурнăçламаççĕ.

СĔТЕЛ-ПУКАНРА ÇИТМЕНЛĔХСЕМ  
ТУПРĂР ПУЛСАН

Саккунăн 18-мĕш статйипе килĕшÿллĕн 
потребитель таварăн çитменлĕхĕсене курчĕ 
пулсан (енчен те сутуçă вĕсем çинчен пĕлтер-
мен пулсан) туянакан хăй суйласа илсе аяла-
рах асăннисенчен пĕрне ыйтма пултарать:

- çавăн пекех маркăллă (модельлĕ) тата (е) 
артикуллă таварпа улăштарса пама;

- тÿлемелли хакне улăштарса çавăн пекех, 
анчах урăх маркăллă (модельлĕ, артикуллă) 
таварпа улăштарса пама;

- туянмалли хакне кирлĕ чухлĕ пĕчĕклетме;
- тавар кăлтăкне пĕр тăхтмасăр пăрахăçла-

ма е потребитель, е урăх çын вĕсене юсаса 
тăкакланнă хакне тÿлеме;

Потребительпе сутуçă хушшинчи право 
хутшăнăвĕсене сĕтел-пукан сутнă чухне 
ытларах 07.02.1992 çулхи 2300-1№-лĕ «По-
требительсен прависене хÿтĕлесси» РФ 
Саккунĕпе (малалла Саккун тесе калăпăр) 
тата 2020 çулхи раштавăн 31-мĕшĕн-
че РФ Правительствин постановленипе 
çирĕплетнĕ 2463 №-лĕ «Юсав вăхăтĕнче 
е çавăн пек тавара улăштарнă тапхăрта 
çав тĕп потребитель пахалăхĕллĕ таварпа 
потребителе тÿлевсĕр тивĕçтересси те-
кен требовани сарăлман розницăллă су-
ту-илÿ договорĕпе сутас, чылай вăхăт усă 
курмалли таварсене улăштарма ирĕк çук 
кирлĕ пахалăхлă апат-çимĕç мар таварсен 
перченĕ валли сутас правилăсене çирĕ-
плетесси тата Раççей Федерацийĕн Пра-
вительствин хăш-пĕр актне улшăнусем 
кĕртесси» (малалла – Правилăсем) требо-
ванийĕсемпе йĕркелесе пыраççĕ.

Саккунпа килĕшÿллĕн сутуçăн (исполни-
телĕн) тавара тĕрĕс суйласа илме май пара-
кан кирлĕ тата тĕрĕс информацие потребите-
ле вăхăтра пĕлтермелле.

ИНФОРМАЦИРЕ ÇАКСЕМ ПУЛМАЛЛА:

- тавар ячĕ;
- фирмăллă ячĕ тата тавара хатĕрлесе 

кăлараканăн вырăнĕ, изготовитель (сутуçă) 
туянаканран претензи илме полномочи панă 
организаци ăçта вырнаçни (адресĕ);

- тавар пăхăнса тăмалли стандартсене 
палăртни;

- таварăн тĕп потребитель пахалăхĕ çин-
чен калакан сведенисем;

- тавара эффективлă тата сиенсĕр усă кур-
малли правилăсемпе условисем (инструкци);


