
iADE ve
DEĞiŞiM HiZMETi

Fatura Tarihi
İtibarı İle

Ürünün
kullanılmaması

durumunda

0 - 180 Gün
(DOA)

Arızalı/Ayıplı
Ürün

Arızalı
Ürün

180 Gün
Üzerinde ve

Garanti Süresi
İçinde

Ambalajı açılmış ancak kullanılmamış ürün (tekrar paketlenebilir ürünlerde geçerlidir. 
Kesilerek açılan ürünlerde geçerli degildir), faturası ile birlikte aynı veya daha yüksek 
�yatlı ürün veya ürünler (aradaki �yat farkını ödemek koşuluyla) ile yalnızca degisim 

yapılabilir. Bu kapsamda bedel iadesi yapılamamaktadır.

Cep telefonlarında ve SIM Kart takılabilen IT ürünlerinde ambalaj açılması durumunda 
kanunda öngörülen haller dışında güvenlik nedeni ile iade ve değisim yapılamamaktadır.

Kişisel bakım veya hijyenik kullanım amacı taşıyan ürünlerin (traş makinası, epilasyon aleti, 
sağlık ürünleri, pişirme grubu vb.) nitelikleri gereği sonraki kullanıcıların kullanımına 

sunulmaları ciddi sağlık problemleri yaratma riski taşıdığından bu ürünler ile ilgili olarak 
kanunda öngörülen haller dışında iade ve değişim yapılamamaktadır.

CD, DVD, Kartus vb. ürünlerde ambalajın açılması durumunda kanunda öngörülen haller 
dışında iade ve degisim yapılamamaktadır.

Kurulum ve aktivasyon yapılmış olan ürünlerde (TV, Beyaz Esya, Yazılım ürünleri gibi ) 
kanunda öngörülen haller dışında iade ve değişim yapılamamaktadır.

Ürünlerin kanuni garanti süresi garanti belgesinde yer almakta olup fatura tarihi ile başlamaktadır.

G+ Koruma ve Uzatma Paketi ile beraber satın aldığınız ürünlerinizin kanuni haklarınız kapsamında iade veya degisiminde, paketin kullanılmamış olması 
durumunda paket de iade edilebilir veya yeni ürüne aktarılabilir.

Türkiye Cumhuriyeti devleti dışındaki ülkelerde bulunan Media Markt mağazalarından satın alınmış ürünlerde arıza olması durumunda fatura tarihi itibari 
ile 1 yıl boyunca ürünlere dair yönlendirme ve ücretli servis destegi hizmeti verilir.

Internet üzerinden yapılan satın alımlarda yasal cayma hakkı ile ilgili detaylara www.mediamarkt.com.tr adresinden ulaşılabilir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un hükümleri gereğince ürünün ayıplı 
olduğunun servis raporu (DOA) ile onaylanması durumunda iade/değişim talep edilebilir.

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un hükümleri kapsamında kullanıcı 
kaynaklı arızalar dışında garanti süresi içerisinde yetkili servis tarafından ücretsiz 

onarım yapılır. Ürünün onarılamaması/ekonomik olmayan onarım durumunda 
iade/değişim kararı yetkili servis raporu uyarınca verilebilir. Tüketicilerin kanundan 

doğabilecek talep hakları saklıdır.

Kapsamdışı Ürünler

0 - 14 gün

Ambalajı açılmamış ve kullanılmamış ürün, faturası ile birlikte iade/değişim yapılabilir.


