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6.	 Навигация	һәм	көнкүреш	куллануы	билгеләнешендәге	
чыбыксыз	элемтә	җиһазлары,	шул	исәптән	сенсорлы	экран-
лы,	ике	һәм	аннан	да	артыграк	функцияле	җиһазлар.

7.	 Система	блоклары,	 стационар	һәм	портатив	компью-
терлар,	ноутбуклар	һәм	персональ	электрон	исәпләү	маши-
наларын	кертеп.	

8.	 Лазерлы	 яисә	 агымлы	 күпфункцияле	 җайланмалар,	
цифрлы	идарә	блоклы	мониторлар.	

9.	 Спутник	телевидениесе	комплектлары,	цифрлы	идарә	
блоклы	уен	приставкалары.	

10.	 Телевизорлар,	цифрлы	идарә	блоклы	проекторлар.	
11.	 Цифрлы	 фото-	 һәм	 видеокамералар,	 аларга	 объ-

ективлар	 һәм	 цифрлы	 идарә	 блоклы	 оптик	 фото-	 һәм	 ки-
ноҗиһазлар.	

12.	 Суыткычлар,	 морозильниклар,	 катнаш	 суыткыч-мо-
розильниклар,	 савыт-саба	 юу,	 автомат	 кер	 юу,	 киптерү	 һәм	
катнаш	 кер	 юу-киптерү	 машиналары,	 кофемашиналар,	 кух-
ня	 комбайннары,	 электр	 һәм	 катнаш	 газ-электр	 плитәләре,	
электр	 һәм	 катнаш	 газ-электр	 пешерү	 панельләре,	 электр	
һәм	катнаш	газ-электр	пешерү	шкафлары,	кертеп	урнашты-
рыла	торган	микродулкынлы	мичләр,	робот-пылесослар,	кон-
диционерлар,	электр	су	җылыткычлары.

13.	 Кул	 сәгатьләре,	 механик	 кесә	 сәгатьләре,	 элек-
трон-механик	 һәм	 ике	 һәм	 аннан	 да	 артыграк	 функцияле	
электрон	сәгатьләр.

14.	 Электрлаштырылган	 инструмент	 (кул	 машиналары	
һәм	күчерелмә	электр	машиналары).
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Хәзер	 техник	 яктан	 катлаулы	 товарлар	 базары	 бик	
күптөрле,	шуңа	күрә	кирәкле	модельне	сайлау	җиңел	түгел.	
Сатып	 алынган	 техника	 кәефне	 бозмасын	 өчен,	 түбәндә-
геләрне	белергә	кирәк:	

ТЕХНИК	ЯКТАН	КАТЛАУЛЫ	ТОВАРЛАР	–	көнкүреш	товар-
лары:	радио-электрон	аппаратура,	элемтә	чаралары,	исәпләү	
һәм	күбәйткеч	техника,	фото-	һәм	киноаппаратура,	сәгатьләр,	
музыка	товарлары,	электр-көнкүреш	товарлары,	машиналар	
һәм	 инструментлар,	 көнкүреш	 газ	 җиһазлары	 һәм	җайлан-
малары,	 башка	 көнкүреш	 билгеләнешендәге	 техник	 яктан	
катлаулы	 товарлар	 (РФ	 Хөкүмәтенең	 19	 январь	 1998	 ел	
№ 55	Карары	белән	расланган	Аерым	товарларны	сату	ка-
гыйдәләренең	IV	бүлеге).

Әгәр	дә	Сез	товарны	сатып	алырга	җыенасыз	икән,	шуны	
белегез,	 Сез	 товарны	 сатып	 алу	 алдыннан	 аны	 эшләтеп	 ка-
рарга	 хокуклы	 (әгәр	 дә	 кабызу	 өчен	 махсус	 җиһаз	 кирәк	
булмаса).	Моннан	тыш,	техникага	кагылышлы	документларны	
җентекле	итеп	өйрәнергә	иренмәгез:	 техник	паспорты,	 экс-
плуатация	буенча	инструкциясе,	гарантия	талоны	һ.б.	

Товар	белән	бергә	касса	яисә	товар	чегын	алырга	оныт-
магыз,	 шулай	 ук	 сатучының	 гарантия	 талонына	 кирәкле	
билгеләрне	 куюын	 контрольдә	 тотыгыз	 (сатучы	 турында	
мәгъ	лүмат,	печать).	Әгәр	дә	өстәрәк	күрсәтелгән	документ-
лар	 югалса,	 шуны	 истә	 тотарга	 кирәк,	 кулланучыда	 касса	
яисә	товар	чегы,	яисә	товарны	сатып	алу	фактын	һәм	шарт-
ларын	 раслаучы	 башка	 документ	 булмау	 алга	 таба	 аның	
таләпләрен	 үтәмәүгә	 нигез	 була	 алмый	 һәм	 аны	 килешү	
төзү,	аның	шартларын	дәлилләүче	шаһит	күрсәтүләрен	ки-
терү	мөмкинлегеннән	мәхрүм	итми.	Товарны	сатып	алучыга	
китерү	сатучы	тарафыннан	тормышка	ашырылган	очракта,	
аны	 кабул	 итеп	 алганда,	 товарның	 тышкы	 кыяфәтен	 һәм	
кирәкле	 комплектлау	 детальләре,	 озату	 документлары	 бу-
лу-булмавын	тикшерегез.	

ИСЕГЕЗДӘ ТОТЫГЫЗ! ӘГӘР ДӘ ҖИТЕШТЕРҮЧЕ  
ТЕХНИКАНЫ ЭКСПЛУАТАЦИЯГӘ СПЕЦИАЛИСТЛАР КЕРТҮ 

КИРӘКЛЕГЕН ХӘБӘР ИТСӘ, БУ ТАЛӘПЛӘРНЕ ҮТӘГЕЗ, 
МОНДА САРАН ИКЕ ТАПКЫР ТҮЛИ ДИГӘН КАГЫЙДӘ 
ЭШЛӘЯЧӘК. ТЕХНИКАНЫ ТОТАШТЫРУДА АЗ ГЫНА 

АКЧАНЫ ЯНГА КАЛДЫРЫП, ГАРАНТИЯ БУЕНЧА ХЕЗМӘТ 
КҮРСӘТҮГӘ ХОКУКТАН МӘХРҮМ КАЛУЫГЫЗ МӨМКИН. 

РФ	 «Кулланучыларның	 хокукларны	 яклау	 турында»	
7.02.1992	 г.	№	 2300-1	 Законының	 (алга	 таба	–	 Закон)	 18	
мад.	 нигезендә	 техник	 яктан	 катлаулы	 товарларда	 кимче-
лекләр	табылган	очракта	кулланучы	әлеге	товарны	кулла-
нучыга	 тапшырганнан	 соң	 15	 көн	 эчендә	 түбәндәгеләргә	
хокуклы:	 сату-алу	 килешүен	 үтәүдән	 баш	 тартып,	 товар	
өчен	түләнгән	сумманы	кире	кайтаруны	таләп	итәргә;	шул	
ук	 маркадагы	 (модельдәге,	 артикулдагы)	 яисә,	 сатып	 алу	
бәясен	яңадан	исәпләп,	башка	маркадагы	(модельдәге,	ар-
тикулдагы)	товарга	алыштыруны	таләп	итәргә.	

Шуны	билгеләп	үтәргә	кирәк,	РФ	Хөкүмәтенең	10	ноябрь	
2011	ел	№ 924	Карары	белән	Законның	18	маддәсендә	сүз	
барган	техник	яктан	катлаулы	товарлар	исемлеге	расланган	
(ул	түбәндәрәк	бирелә).

КҮРСӘТЕЛГӘН ВАКЫТ УЗГАННАН СОҢ ӘЛЕГЕ  
ТАЛӘПЛӘР ТҮБӘНДӘГЕ ОЧРАКЛАРНЫҢ БЕРСЕНДӘ  

КАНӘГАТЬЛӘНДЕРЕЛЕРГӘ ТИЕШ:

-	 товарда	җитди	кимчелекләр	табылу;
-	 кимчелекләрне	 бетерүнең	 Закон	 белән	 билгеләнгән	

вакытын	бозу;	
-	 товарны	 һәр	 гарантия	 елы	 дәвамында	 төрле	 кимче-

лекләрне	 берничә	 тапкыр	 бетерү	 аркасында	 барлыгы	 30	
көннән	дә	артык	кулланып	булмау.

Шуны	 истә	 тотарга	 кирәк,	 техникага	 билгеләнгән	 бөтен	
гарантия	 вакыты	 дәвамында	 кулланучы	 товардагы	 кимче-
лекләрне	бушлай	бетерүне	таләп	итәргә	хокуклы.

Авырлыгы	 5	 кг	 нан	 арткан	 зур	 габаритлы	 товарны	 ре-
монтлау,	алыштыру	һәм	кире	кайтару	өчен	илтү	сатучы	көче	
белән	гамәлгә	ашырыла.	

Әгәр	дә	билгеләнгән	гарантия	вакыты	2	елдан	ким	бу-
лып,	товардагы	кимчелекләр	кулланучы	тарафыннан	гаран-
тия	вакыты	чыкканнан	соң,	ләкин	2	ел	эчендә	табылса,	кул-
ланучы	сатучыга	(җитештерүчегә)	Законның	18	маддәсендә	
каралган	таләпләрне	(товарны	алыштыру,	сатып	алу	бәясен	
киметү,	товардагы	кимчелекләрне	бушлай	бетерү,	сату-алу	
килешүен	 өзү)	 белдерә	 ала	 –	 әгәр	 дә	 товардагы	 кимче-

лекләр	 аны	 кулланучыга	 тапшырганчы	 яисә	 бу	 моментка	
кадәр	булган	сәбәпләр	аркасында	килеп	чыкканын	дәлил-
ләсә.	 Таләпләр	 сатучыга	 (җитештерүчегә)	 яисә	 вәкаләтле	
шәхси	 эшмәкәргә	 белдерелергә	 тиеш.	 Язмача	 претензия	
бу	очракта	2	данәдә	төзелә.	Әлеге	язмача	мөрәҗәгатьтә	то-
варның	 кимчелекләре	 төгәл	 тасвирланырга	 һәм	 таләпләр	
билгеләнергә	тиеш.

ПРЕТЕНЗИЯЛӘРНЕ КАРАУ ВАКЫТЫ ЗАКОН БЕЛӘН  
БИЛГЕЛӘНГӘН ҺӘМ ТҮБӘНДӘГЕЛӘРДӘН ТОРА: 

-	 сату-алу	килешүен	өзүне	таләп	иткән	очракта	–	10	көн	
эчендә;

-	 кимчелекле	товарны	алыштыруны	таләп	иткән	очрак-
та	–	7	көн	эчендә;

-	 ә	товарның	сыйфатын	өстәмә	тикшерү	кирәк	булган-
да –	20	көн	эчендә;

-	 кирәкле	товар	булмаган	очракта	–	1	ай	эчендә;
-	 товардагы	кимчелекләрне	бушлай	бетерүне	таләп	ит-

кән	очракта	–	45	көннән	артык	түгел.	

ТЕХНИК ЯКТАН КАТЛАУЛЫ ТОВАРЛАР ИСЕМЛЕГЕ 
 (Россия Федерациясе Хөкүмәтенең 10 ноябрь 2011 ел 

 № 924 Карары белән расланган)

1.	 Җиңел	самолётлар,	вертолётлар	һәм	эчке	янулы	дви-
гательле	(электродвигательле)	очу	аппаратлары.	

2.	 Җиңел	 автомобильләр,	 мотоцикллар,	 мотороллер-
лар	 һәм	 гомуми	 файдалану	 юлларында	 хәрәкәт	 итү	 өчен	
билгеләнгән	 эчке	 янулы	 двигательле	 (электродвигательле)	
транспорт	чаралары.	

3.	 Тракторлар,	 мотоблоклар,	 мотокультиваторлар,	 ма-
шиналар	һәм	авыл	хуҗалыгы	өчен	эчке	янулы	двигательле	
(электродвигательле)	җиһазлар.	

4.	 Снегоходлар	 һәм	 карда	 хәрәкәт	 итү	 өчен	 махсус	
билгеләнгән	 эчке	 янулы	 двигательле	 (электродвигательле)	
транспорт	чаралары.	

5.	 Спорт,	турист	һәм	йөрү	суднолары,	катерлар,	көймәләр,	
яхталар	 һәм	 эчке	 янулы	 двигательле	 (электродвигательле)	
транспорт	йөзү	чаралары.


