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1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren
başlamak üzere asgari iki yıldır. Malın bütün parçaları
dahil olmak üzere tamamı garanti süresince garanti
kapsamındadır.

2. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda
tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun  1. maddesinde yer alan;

   a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek
sözleşmeden dönme, 

   b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden 
indirim isteme, 

   c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün
masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz
onarılmasını isteme,

d)İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini
isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı,
tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle
yükümlüdür.

3. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi
hakları üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabilir.
Bu fıkradaki hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, 
üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya 
ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden
sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu 
tutulmaz.

4. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile
değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde
getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme
veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini
kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri,
ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın
tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi 
hususlar dikkate alınır.

5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması
halinde malın;
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis
istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından
bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın 
bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya
imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini
satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini 
reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi 
durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur.
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6. Bir malın yetkili servis istasyonlarındaki tamir süresi 
20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde 
mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya 
satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise 
malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren 
başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde
giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın 
tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip
başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek 
zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması
durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti 
kapsamı dışındadır. 

8. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile 
ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin 
bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki 
Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne
başvurabilir.

9. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesi’nin verilmemesi 
durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 
Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne 
başvurabilir.

Yetkili servisler için;
https://www.omix.com.tr/destek/servis

Kullanım kılavuzu için; 
https://www.omix.com.tr/destek/kullanim-kilavuzlari 



Üretici veya İthalatçı Firma Unvanı:

Adresi:

Web Sitesi:

E-posta:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Satıcı Firmanın 
Unvanı:

Adresi:

Tel:

Fax:

Fatura Tarih ve Sayısı:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Yetkilinin İmzası:

Firmanın Kaşesi:

Omix Mobil Teknoloji A.Ş.

42 Maslak Aksoy Plaza, Maslak Mah. AOS 55. Sok No:2 O�ce:106
34398 Sarıyer / İstanbul

www.omix.com.tr

info@omix.com.tr

Akıllı Cep Telefonu
Omix
X300

Cinsi:
Markası:
Modeli:
Seri No:

Malın
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