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      ГАРАНЦИОННА КАРТА ПОДОВ СИФОН 

 
МОДЕЛ:    ONDA  PLAZA  MEANDER      GLOBO 
  

 FORTE  ARENA   BELLA       BASE 
 
 
ВИД ЗАТВОР:   ВОДЕН ЗАТВОР   КЛАПА 
 
МАГАЗИН:   …………………………………………………………………… 
 
ПРОДАВАЧ:   …………………………………………………………………… 
 
ДАТА НА ПОКУПКА: …………………………………………………………………… 
 

АБ СТУДИО СОФИЯ ЕООД ВИ ДАВА 3 ГОДИНИ  ПРОДУКТОВА ГАРАНЦИЯ СЪГЛАСНО  
УСЛОВИЯТА ОПИСАНИ ПО-ДОЛУ: 

“АБ Студио София“ ЕООД дава гаранция за качеството на закупеното изделие, съгласно ЗЗППТ, всички 
задължителни стандарти и съобразно условията по-долу, считано от датата на покупка, упомената в 
настоящата гаранция. Гаранцията се отнася за дефекти възникнали в процеса на нормална експлоатация 
през гаранционния период. 

Срок на настоящата гаранция: 5 ГОДИНИ от дата на покупка. 

Гаранцията е валидна при коректно попълване, с печат на търговския обект и документ удостоверяващ покупката! 

Гаранцията покрива:  
 
1. Фабрични дефекти, дължащи се на слабости в 
производството, които водят до неправилно 
функциониране на изделието. 

 
2. Дефекти на продукта, които са възникнали при 
нормална експлоатация на продукта възпре-
пятстващи неговата употреба.  

 
3. Щети или вреди върху продукта, нанесени по 
време на изработка, доставка и монтаж от страна на 
фирмата, като същата се задължава да поправи или 
подмени изделието по своя преценка и за своя 
сметка.  
 

Гаранцията НЕ покрива:  
 
1. Физически щети и вреди следствие от: монтаж, 
демонтаж и преместване, поправки, продъл-
жително и /или  неправилно съхранение на 
продукта. 
 
2. Увреждания, които са причинени от екстремни 
климатични условия и/или природни стихии - 
пожари, земетресения, наводнения.  
 
3. Повреди на изделието следствие на третиране с 
абразивни препарати, бои, лакове и химикали от 
страна на собственика.  
 

Производителят не поема гаранция за дефекти, които са възникнали в резултат на проява на небрежност от страна 
на клиента и/или другите обитатели и посетители или поради липса на добра грижа. Подмяната на който и да е от 
елементите с елемент от друг производител води до пълното анулиране на гаранцията на продукта. 
 
При проявен дефект или въпроси по експлоатацията на изделията: M: +359 878 366 400; e-mail: office@abgroup.bg 

 
 
 
ЗА КУПУВАЧА: …………………………………………………..     ……………………………… 
            /име, фамилия/                   /подпис/ 

5 ГОДИНИ 


