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Потребитель сферинче качествăллă мар тавар 
туянасси, туяннă хыççăн изделире пăрахăç 

(брак) е юсавмарлăха (неисправность) тупасси 
час-часах тĕл пулать.

Туянаканпа сутуçă хушшинчи конфликтлă лару-тăрăва 
судченех 07.02.1992 çулхи «Потребительсен прависене 
хÿтĕлесси» 2300-1 №-лĕ РФ Саккунĕ çине таянса татса пама 
пулать.

Потребитель ыйтăвне çирĕплетекен тĕп документ су-
туçă (изготовитель, полномочиллĕ организаци, полномо-
чиллĕ харпăр хăй предприниматель, импортер) патне янă 
претензи шутланать. Анчах та чи пĕлтерĕшли – претензи 
парасси çеç мар, ăна тĕрĕс çырса хатĕрлесси.

ХĂШ ЛАРУ-ТĂРУРА ПРЕТЕНЗИ ÇЫРМАЛЛА?

САККУНĂН 18-МĔШ СТАТЙИПЕ КИЛĔШŸЛЛĔН:

• гаранти срокĕ пур тата гаранти талонĕнче палăртнă, 
гаранти мелĕпе пĕр килекен пăсăк тавар туянтăр пулсан;

• туяннă чухне тавар пăсăкне курман тата дефектлă та-
вара туянма килĕшни çинчен вырăнлă акт çырман пулсан;

• гаранти срокĕнче тавара усă курнă чухне йывăрлăх-
сем сиксе тухрĕç пулсан, çав дефект гаранти талонĕнче кăтарт-
нă гаранти пулăмĕпе пĕр килет пулсан.
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1. Бланкăн (листан) çÿлти пайĕнче документа кам патне 
çырнине палăртăр (организаци ячĕ, харпăр хăй предпринима-
телĕн хушамачĕ, ячĕ, ашшĕ ячĕ). Сире сутуçă панă тавар (кас-
са) чекĕнче организаци реквизичĕсем, тавара (пулăшăва) ăçта 
туяннин адресĕ пулмалла.

2. Претензие кам çырнине ăнланмалла тата тĕрĕс палăртăр. 
Хăвăр хушамата, ята, ашшĕ ятне, чăннипе ăçта пурăннине, по-
чта индексне тата телефон номерне кăтартăр.

3. «Претензи» тенĕ хыççăн туянни çинчен сведенисене çыр-
малла: тавар чекĕнче кăтартнă хăçан тата ăçта туянни, таварăн 
тулли ячĕ, хакĕ. Малалла тавар чекĕн тулли сведенийĕсене 
(номерĕпе дати), е претензин приложенине – чекăн копине – 
кăтартмалла. Таварăн гаранти срокĕ пуррипе çуккине, вăл мĕн 
чухлĕ тăсăлнине палăртмалла.

4. Тавар (пулăшăвăн) кăлтăкĕсене тулли тата тĕрĕс çырса 
парăр.

5. Хăвăр мĕн ыйтнине «Потребительсен прависене хÿтĕлес-
си» РФ Саккунĕнче (Саккунăн 18, 29-мĕш статйисем) çырса 
кăтартнă потребитель прависем çине таянса çырса парăр.

СУТУÇĂ (ИСПОЛНИТЕЛЬ) ВАЛЛИ АЛЬТЕРНАТИВĂСЕМ 
ПАЛĂРТМАСĂР ПĔР-ПĔР КОНКРЕТЛĂ ТРЕБОВАНИЕ ÇЕÇ 
ТИВĔÇТЕРМЕ ЫЙТМАЛЛА. УНСĂРĂН СУТУÇĂН (ИСПОЛНИ-
ТЕЛĔН) ЭСИР ЫЙТНИНЕ ШУТА ИЛМЕСĔР ЭСИР СĔННĔ ТЕ-
МИÇЕ ВАРИАНТРАН ПĔРНЕ СУЙЛАСА ИЛМЕ ИРĔК ПУР.

6. Претензи текстне хушса панă документсен списокĕпе, çавăн 
пекех ăна хатĕрленĕ датипе тата эсир ал пуснипе, кам ал пуснине 
уçса панипе вĕçлемелле. Претензие икĕ экземпляр хатĕрлемел-
ле, ăна илсе юлаканăн пĕр экземплярĕ çине алă пусмалла, кам 
пуснине уçса памалла. Пĕр экземплярне сутуçа памалла, тепри 
тавлашу вĕçлениччен потребитель патĕнче упранать.

ПРЕТЕНЗИ ÇУМНЕ ХУШМАЛЛИСЕМ:
• тавар чекĕн копийĕ;
• таваршăн тÿленине палăртакан касса чекĕ;
• договор копийĕ (пур пулсан);
• гаранти талонĕн копийĕ.

ТАВАРТА КĂЛТĂКСЕМ КУРСАН ПОТРЕБИТЕЛĔН 
МĔН ЫЙТМА ИРĔК ПУР?

18-МĔШ СТАТЬЯПА КИЛĔШŸЛЛĔН ПОТРЕБИТЕЛЬ ÇАКСЕНЕ 
ЫЙТМА ПУЛТАРАТЬ:

• тавара çавăн пек маркăллипе (модельлипе тата (е) 
артикуллипе) улăштарса пама;

• çавăн пекех таварпах, анчах урăх маркăллă (мо-
дельлĕ, артикуллă) таварпа туянмалли хакне тепĕр хут шутла-
са улăштарса пама;

• хакне кирлĕ чухлĕ йÿнеттерме;

• тăхтаса тăмасăр тавар кăлтăкĕсене пĕтерме е потре-
битель, е урăх çын вĕсене юсанă чух тăкакланнă хакне тавăр-
са пама;

• суту-илÿ договорне пăрахăçлама тата таваршăн 
тÿленĕ суммăна каялла ыйтма. Сутуçă ыйтнипе тата ун 
шутĕнчен кăлтăксемлĕ тавара потребителĕн каялла тавăр-
са памалла.

• кирлĕ пек мар пахалăхлă тавара туяннипе сиен 
тÿснине пĕтĕмпех тÿлесе татма. Сиен тÿснине потребитель 
требованисене тивĕçтерме Саккун палăртнă тапхăрта тÿле-
се татаççĕ.

АСТĂВĂР! ТАВАРĂН УСĂ КУРМАЛЛИ ГАРАНТИ СРОКĔ ÇУК 
ПУЛСАН ТАВАРА ТУЯНИЧЧЕНЕХ ТĔРĔСЛĔР. УНСĂРĂН СИРĔН 
ТАВАРĂН КĂЛТĂКĔ ТАВАРА СИРЕ СУТИЧЧЕНЕХ ПУЛНИНЕ 
ĔНЕНТЕРМЕ ТИВĔ.

ПРЕТЕНЗИЕ ЕПЛЕ ХАТĔРЛЕМЕЛЛЕ

Хăвăр требованисене халĕ усă куракан законодательство 
çине таянса тĕрĕс çырса хатĕрлесси – потребителĕн правипе 
явапĕ. Претензие ирĕклĕ формăпа та хатĕрлеме юрать, çапах 
та унта конкретлă кирлĕ сведенисем пулмалла:

СИРĔН ПРЕТЕНЗИЕ ТИВĔÇТЕРМЕРĔÇ ПУЛСАН

Тавар кăлтăкĕсем епле пулса кайни çинчен тавлашу сиксе 
тухсан сутуçăн (изготовителĕн), полномочиллĕ организацин 
е полномочиллĕ харпăр хăй предпринимателĕн, импортерăн 
хăй шутĕнчен тавар экспертизине ирттермелле. Экспертиза 
ирттернĕ чухне потребителĕн унта хутшăнма ирĕк пур. Экспер-
тиза ирттернĕ чухне потребитель унăн унта пулас кăмăл пурри-
не претензи çырнă чух палăртма пултарать.

Анчах та çакна шута илмелле: тавар дефектĕнче сутуçă айă-
плă маррине экспертиза кăтартса парать пулсан потребителĕн 
хайхи экспертизăна ирттернипе çыхăннă пĕтĕм тăкакне тÿлесе 
татма тивет.

Çапах та сирĕн унăн пĕтĕмлетĕвне суд йĕркипе пăрахăçла-
ма, унсăр пуçне хăвăр тĕллĕн никама пăхăнман экспертиза 
ирттерме ирĕк пур.

Çавăн пекех потребитель сутуçă йышăнăвĕпе килĕшмесен 
суда кайма пултарать.

Претензипе палăртнă обязательствăсене сутуçă пур-
нăçламасан тата Саккун палăртнă тапхăрта хăйĕн йышăнăв-
не пĕлтермесен 23-мĕш Саккун статйипе килĕшÿллĕн 
потребителе неустойка тÿлемелле. Сутуçăн малалли ява-
плăхне Саккунăн 13-мĕш тата 17-мĕш статйисемпе суд йĕр-
келесе парать.

ТАВАРА КАЯЛЛА ТАВĂРСА ПАРАССИ

Саккунăн 18-мĕш статйипе килĕшÿллĕн 5 кг-ран йывăрта-
рах тавара юсасси, йÿнетесси, улăштарасси тата (е) потребителе 
тавăрса парасси сутуçă шутĕнчен, унăн вăй-халĕпе пурнăçла-
нать. Çак яваплăха пурнăçламасан тата потребитель çитнĕ 
вырăнта сутуçă çук пулсан тавара потребитель шутĕнчен илсе 
çитерме тата (е) тавăрса пама май пур. Ун пек чухне сутуçăн та-
вара илсе çитернипе тата (е) тавăрса панипе çыхăннă тăкаксене 
тÿлесе татмалла.


