
Внимание: Запазете Вашата касова бележка. 

 

BG БЪЛГАРИЯ 

 

Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační složka Česká republika Thámova 289/13, Praha 8 - Karlín, Czech Republic, 

предоставя гаранция за този продукт срещу производствени дефекти, както и сервизирането му в оторизираните сервизни центрове 
на Panasonic в България, за период от 2 (две) години, от датата на първоначалната покупка, без заплащане за труд и 

резервни части. 

Условия за гаранционно обслужване: 
(1) Продуктът трябва да бъде доставен до най-близкия оторизиран сервизен център (или събирателен пункт), заедно с 

гаранционната карта и оригиналната фактура или друг документ за покупка. Информация за сервизните центрове може да 

намерите на следния уеб-сайт: www.panasonic.bg Внимание! При закупуването на продукт, моля да се уверите, че 
гаранционната карта е правилно и изцяло попълнена (модел, сериен номер, дата на продажба, подпис и печат на 

търговеца). В противен случай гаранцията може да бъде отказана. 

(2) Гаранцията няма да бъде валидна в следните случаи: 
а) Инциденти при транспортиране и товарно-разтоварни работи и съответните вреди в резултат на такива инциденти. 

б) Дефекти или повреди в резултат на неправилна употреба или небрежност от страна на клиента, употреба на продукта 

по начин, различен от този, посочен в инструкциите за ползване, както и използуването на битови електроуреди за 

професионални, търговски и индустрилни цели. 

в) Дефект или повреда в резултат на пожар, земетресение, наводнение, мълнии или друго природно бедствие, 

отклонения в напрежението, война или безредици в резултат на революция, бунт, други непредвидени инциденти или 
външни фактори. 

г) Ремонт, монтаж или изменения, направени от неоторизирано лице, както и инсталиране, модификации или експлоатация в 

нарушение на техническите характеристики на изделието и/или изискванията за безопасност. 
д) Продукти, на които серийният номер е сменен, подправен, или заличен. 

е) Козметични части и аксесоари на изделието, лампи, батерии, акумулатори, грамофонни игли, антени, предпазни 

екрани, торбички за отпадъци, филтри, ремъци, четки и други части с ограничен сервизен живот. 
(3) Гаранционният срок на лампата за LCD прожекторите е ограничен до 90 дни от датата на покупка или 200 часа 

работа (което условие е достигнато първо). 

Тази гаранция е валидна само за територията на Европейския съюз (EU), Европейското икономическо пространство 
(EEA), Турция, Македония, Сърбия, Босна & Херцеговина и Швейцария, за продуктите, закупени и използувани само в 

рамките на тези страни. В случай че страната на ползване е различна от страната на закупуване, сервизните услуги ще се 

предоставят в 
съответствие със сроковете и условията, приложими в страната на ползване. Изключение са случаите, където 

гаранционният срок в страната на закупуване е по-дълъг, отколкото този в страната на ползване, в този случай гаранционният срок, 

валиден за страната на закупуване, следва да бъде признат. Търговската гаранция е допълнение и в никакъв случай 

не ограничава законовите права на потребителя относно търговска гаранция на стоки за липса на съответствие с договора за 

продажба съгласно чл. 112 – 115 от българския Закон за защита на потребителите. 

 
Търговско представителство Panasonic 

1000 София 
ул. „Съборна“ 2А, ет.4 

Тел: 070011262 (Call center) 

E-mail: info@panasonic.bg 
Web: www.panasonic.bg 
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