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Jótállási jegy 

Feltételekhez és regisztrációhoz kötött kiterjesztett garanciával 

 

Jótállási idő kezdete: 202…..… év………………………………….……. hónap …….. nap 

………………………... márkájú, ………………………………………..………. típusú, ……………………….. méretű matracra 

Kiterjesztett értékcsökkentett garanciális idő: □ 24 hónap □ 60 hónap □ 120 hónap 

Kiterjesztett garanciális idő (teljes összegű): □ 120 hónap 

 
IMPORTŐR / FORGALMAZÓ: 
Gigamatrac Kft. 
1135 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78. 
Tel.: +36 1/784-0311 
e-mail: garancia@gigamatrac.hu  ……….…………………………………………….. 
Adószám: 23380798-2-41  Eladó üzlet bélyegzője, aláírása 
Regisztráció: www.gigamatrac.hu/regisztracio  P.h. 
 
A termékek jótállására vonatkozó törvényi kimondja, hogy a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó 
eladási ár esetén egy év, 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, 250 000 
forint eladási ár felett három év. Ezen felül a Gigamatrac Kft. további önkéntes és feltételekhez kötött garanciát vállal kijelölt 
termékeire.  A törvényi előírásoknak megfelelő jótálláson felül a termékeinkre online regisztrációhoz kötött arányosított 
önként vállalt garancia érvényesíthető a bruttó vásárlási értékből számított következő vásárlói önrész aránnyal: 

 

GARANCIA 5 év 10 év 
Használati idő Önrész aránya Önrész aránya 

2. évben 20% 20% 

3. évben 50% 30% 

4. évben 70% 40% 

5. évben 90% 50% 

6. évben - 60% 

7. évben - 70% 

8. évben - 80% 

9. évben - 90% 
 

• A külső matrachuzatra a jótállási idő a matrac törvényi előírásának ideéjig érvényes, ami nem vonatkozik szálkihúzódásra, 
a steppelés folytonosságának a hiányosságára, külső mechanikai sérülésre, mint vágás, szakadás, kopás és rongálódás, 
bolyhosodás valamint a matrachuzat elmozdulására. A garancia következménykárokra nem vonatkozik. 

• A baleseti kár, a nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodás, a természetes elhasználódásból eredő 
minőségromlás, a használati utasítás be nem tartása a termék minőségromlásához vezethet, nem tartoznak azonban sem 
a garanciavállalás, sem pedig a kötelező jótállás hatáskörébe.  

• Matracot ért bárminemű folyadék, a matrachuzat alatt található hab rétegek károsodásához vezethet. Az ebből eredő 
minőségromlás nem tartozik sem a jótállás, sem pedig a vállalt garanciavállalás hatáskörébe. 

• A garancia érvényesítésének, valamint a vételi összeg megállapításának elengedhetetlen feltétele a hiánytalanul kitöltött, 
lebélyegzett garanciajegy, továbbá a vásárlás helyét és idejét igazoló dokumentumok. 

• A matracokat érintő garanciális problémákat – a szerviz döntése alapján – javítással, részleges vagy teljes cserével 
szüntetjük meg. Ha modellcsere miatt a típus nem elérhető, ahhoz hasonló terméket kínálunk fel. 

• Matraccsere esetén a garanciaidő elölről kezdődik, a matrac egyes részeinek (matracbelső, azok egyes részei, 
matrachuzat) cseréje esetén csak a cserélt alkatrész garanciaideje kezdődik elölről. 

mailto:garancia@gigamatrac.hu
http://www.gigamatrac.hu/regisztracio


5 - 2 

 

• Termékeinkben a változtatás jogát fenntartjuk, így a nem egy időben vásárolt, vagy garanciában cserélt, azonos típusú 
termékek között a termék tulajdonságaiban és kinézetében is eltérés lehet. 

• A matrac belsejének vagy annak huzatának penészesedése a vásárlást követő 3. nap után nem garanciális esemény, a 
tárolásból. a helység páratartalmából eredő ilyen jellegű panaszokat következmény kárként kezeljük 

• Sem a jótállás, sem pedig a garanciavállalás nem vonatkozik olyan hibákra, amely bizonyíthatóan szándékos rongálás, nem 
rendeltetésszerű vagy ésszerűtlen használat, véletlen baleset, következett be. 

• A jótállás és a garanciavállalás feltétele a mellékelt használati utasítás pontjainak maradéktalan betartása.   

• Minden ágymatrac igazodik a használója testsúlyához, testalkatához, alvási pozíciójához, így teljesen normális jelenség, hogy a 
termék bizonyos mértékű alak-, magasság- és ellenállás változáson megy keresztül terméktől függően akár már a használat első 
napjaiban-heteiben is. Ez teljesen normális és elfogadott jelenség, az ágybetétek rendes tulajdonsága. 

• A termékek kezdeti sajátságos és természetes illata szellőztetéssel fokozatosan megszűnik. 
 

A mérhető igazodás/felpuhulás megengedett mértéke terheletlen állapotban: 
Bonellrugós matracok esetében 15% 
Hab matracok esetében matracbelsőn mérve 15% 
Hab matracok esetében matrachuzaton mérve 20% 
Táskarugós matracok esetében 20% 
Extra párnázó rétegű (pillowtop) matracok esetén 25% 
A mérhető magasságvesztés megengedett mértéke a termék magasságához mérten terheletlen állapotban: 
Bonellrugós matracok esetében 15% 
Hab matracok esetében 15% 
Táskarugós matracok esetében 15% 
Extra párnázó réteg (pillowtop) esetén 15% 
 

• Termékeink jelentős része személyes szaktanácsadás mellett szaküzleteinkben kipróbálhatók, tulajdonságaik még a vásárlás 
előtt fizikailag megtapasztalhatók. A termék keménységére, kényelmére, komfortjára, az alvás minőségére és egyéb 
egészségügyi panaszokra vonatkozó bejelentések nem tartoznak sem a garanciavállalás sem pedig a termékszavatosság 
hatáskörébe, így az ilyen jellegű panaszokat sajnos nem áll módunkban kezelni. 

• A gyártás során a matracokra vonatkozó megengedett maximális méreteltérés ±20mm (közvetlenül a matracmagon mérve) 

• A kötelező jótállást követő önként vállalt további garanciális időszak regisztrációhoz kötött. A kiterjesztett garanciális idő 
érvényesítéséhez a regisztrációnak a vásárlást követő 15 naptári napon belül kell megtörténnie a következő regisztrációs 
oldalon: www.gigamatrac.hu/regisztrácio Adatkezelési tájékoztatónk a következő oldalon érhető el: 
https://www.gigamatrac.hu/adatkezelesi-tajekoztato 

• Az önként vállalt jótállási idő alatt bejelentett panaszokat csak és kizárólag a jótállási jegy, használati útmutató és a vásárlást 
igazoló dokumentumok megléte mellett tudjuk kivizsgálni. Ezen dokumentumokból valamelyikének hiánya a panasz azonnali 
elutasítását vonja maga után. 

 
Hibabejelentés: 
 
Email: garancia@gigamatrac.hu 
Postai úton: Gigamatrac Kft. 1135 Budapest, Róbert Károly krt. 76-78. 
Személyesen: a vásárlás helyén 
 
Garanciális ügymenet elindításához szükséges dokumentumok vagy azok másolatai: 
    - A termék vásárlásának helyét, idejét igazoló számla, blokk vagy árukiadási bizonylat. 
    - A hiánytalanul kitöltött lebélyegzett garancialevél és a mellékelt használati útmutató minden oldala 
    - Fénykép a matrac alatt található ágyrácsról és a termék látható, mérhető, tapasztalható hibáiról 
A garancia eljárás folyamata/menete: 
Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy az Ön bejelentését a lehető legrövidebb időn belül orvosoljuk. A folyamat 
felgyorsítása érdekében a helyszíni szemle helyett első körben elektronikus úton kérjük be az ügyintézéshez és az esetleges 
probléma megállapításához szükséges dokumentumokat. 
    - A szükséges iratok, fényképek megléte alapján jegyzőkönyv elkészítése és megküldése a bejelentésről 
    - A beérkezett adatok, fotók alapján a vizsgálat megindítása 
    - A vizsgálati eredményt követően garanciális eseménynél, amennyiben a termék helyszínen javítható, a gyártó közvetlenül 
veszi fel Önnel a kapcsolatot időpontegyeztetés végett, majd helyszínen javítja a terméket. 
    - Garanciális eseménynél amennyiben termék cseréjére kerül sor, úgy a csereterméket ismét megrendeljük a gyártótól. A 
termék beérkezését követően vagy szabad raktárkészlet esetén a legrövidebb időn belül cseréljük a terméket. 
    - A cseretermék megérkezése után logisztikus kollégánk felveszi Önnel a kapcsolatot a kiszállítás időpontjának egyeztetése 
végett. 
    - A cseretermék leszállítása, cseréje. 
    - Nem megalapozottnak ítélt panaszbejelentés esetén a panasz írásos elutasítása. 
Jótállás érvényesítésének helye a termék forgalmazójánál vagy közvetlenül a termék gyártójánál lehetséges! 
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GYÁRTÓK LISTÁJA 

 

RelaXx, Medical Consept, Levital, SwissTech 
(Dinamic, Dinamic +): 

Eurofoam Hungary Kft. 
3792 Sajóbábony 
Ipati park 024/141 hrsz. 
tel.: +36-46/549-040 
fax: +36-46/549-240 
e-mail: hu.office@neveon.com 
Magyarország 

 

Ceriflex: 
Ceriflex srl 
71042 Cerignola 
Via Melfi km 0,500 
tel.: +39 0885 425410 
fax: +39 0885 443680 
e-mail: ceriflex66@gmail.com 
Olaszország  

 

Hilding, Jensen: 
Hilding Anders Deutschland GmbH 
60325 Frankfurt am Main 
Westendstrasse 28 
tel.: +49 2153 9529100 
e-mail: info-de@hildinganders.com 
Németország 
 

Curem: 
Hilding Anders Česká republika a.s. 
512 31 Roztoky u Jilemnice 
Roztoky u Jilemnice 215 
tel.: +420 481 587 410 
e-mail: info.cz@hildinganders.com 
Csehország 

 

Gumotex, SwissDream: 
Moravia Comfort, s.r.o. 
Mládežnická 3062/3a 
690 02 Břeclav 
tel.: 293 68 243 
e-mail: info@moravia-comfort.cz 
Csehország 

 

Isbir: 
Isbir Sunger Sanayi A. S. 
752 Ankara 
Gümüoluk Kürneevleri 263/A_B 
tel.: +90 (312) 398 07 88 
fax: +90 (312) 398 07 90 
e-mail: info@isbiryatak.com 
Törökország 
 

Sealy: 
Elite Storm S.A. 
32009, Schimatari of Voiotia 
59th km N.R. Athens to Lamia 
tel.: +30 22620 59825-8 
fax: +30 22620 59829 
e-mail: info@elitestrom.gr 
Görögország 

 

Tempur: 
International Bedding s.r.o 
851 01 Bratislava 
Belinskeho 21 
+421 903 705 391 
main@intbed.eu 
Szlovákia 
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