
 
EXTENDED PANASONIC GUARANTEE 

TERMS AND CONDITIONS 
 

 
These guarantee terms and conditions apply 
after the Panasonic standard guarantee period 
only if the device is covered by the Extended 
Panasonic Guarantee, offered for a fee under 
the terms of the Extended Panasonic Guarantee 
Terms and Conditions.  
 
 
Panasonic's extended guarantee was granted 
in the form of a special Extended Guarantee 
Certificate containing a unique verification code 
to verify the guarantee rights.  
 
 
 
It is essential to keep the proof of purchase and 
the Extended Panasonic Guarantee Certificate. 
 
 
  
Panasonic Marketing Europe GmbH, with its 
registered seat at Hagenauer Str. 43, 65203 
Wiesbaden, the Federal Republic of Germany, 
Registration number: HRB 13178, acting through 
Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační 
složka Česká republika, a branch with its 
registered seat Prague 8, Karlín, Křižíkova 
148/34, Postal Code 186 00, ID No.: 246 55 121, 
registered in the Commercial Register 
administered by the Municipal Court in Prague, 
Section A, Insert 71469, (hereinafter: 
"Panasonic"), after the standard Panasonic 
guarantee period, provides additional guarantee 
protection ("Guarantee") for the device indicated 
in the Extended Panasonic Guarantee 
Certificate, pursuant to the following terms and 
conditions: 
 
 
1. The guarantee is valid in the European 

Union, the European Economic Area, 
Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, 
Kosovo, the former Yugoslav Republic of 
Macedonia, Montenegro, Serbia, 
Switzerland, Monaco and San Marino (the 
"Territory") for device purchased in one of the 
Territory countries, originally placed on the 
market in one of the Territory countries by 
Panasonic group companies and covered by 
the extended Panasonic guarantee against 
payment. 

 
 
2. This Guarantee does not limit your statutory 

rights or any other rights arising out of the 

 
УСЛОВИЯ ЗА УДЪЛЖЕНА ГАРАНЦИЯ НА 

PANASONIC  
 

 
Тези гаранционни условия се прилагат 
след стандартната гаранция на Panasonic, 
само ако за устройството е закупена 
Удължена гаранция на Panasonic, която се 
предлага срещу заплащане при условията 
посочени в Правилника на Удължената 
гаранция на Panasonic.  
 
Удължената гаранция на Panasonic се 
предоставя под формата на специален 
Сертификат за Удължена гаранция, 
съдържащ уникален код за проверка, 
който служи за проверка на гаранционните 
права.  
 
Клиентът трябва внимателно да 
съхранява Сертификата за Удължена 
гаранция на Panasonic. 
 
 
Панасоник Маркетинг Юръп ГмбХ, със 
седалище и адрес на управление във 
Федерална Република Германия, ул. 
„Хагенауер“ № 43, 65203, Вийсбаден, 
регистрационен номер: HRB 13178, 
действащо чрез Панасоник Маркетинг Юръп 
ГмбХ, клон, със седалище и адрес на 
управление в гр. Прага 8, Карлин, Кризикова 
148/34, Пощенски код 186 00, 
идентификационен номер 246 55 121, 
вписано в търговския регистър на общинския 
съд в Прага, Раздел А, номер 71469 (по-
нататък: "Panasonic") след стандартния 
гаранционен период, предоставя 
допълнителна гаранционна защита 
(„Гаранция") за устройството, посочено в 
Сертификата за Удължена гаранция на 
Panasonic, при следните условия: 
 
1. Гаранцията е валидна в страните от 

Европейския съюз, Европейското 
икономическо пространство, Албания, 
Андора, Босна и Херцеговина, Косово, 
бившата югославска република 
Македония, Черна гора, Сърбия, 
Швейцария, Монако и Сан Марино 
("Територия") за устройство, закупено в 
една от държавите на Територията, което 
е оригинално въведено на пазара в една 
от държавите на Територията от едно от 
дружествата от групата Panasonic и 
обхванато от условията на платена 
Удължена гаранция на Panasonic.  

2. Тази Гаранция не засяга Вашите законови 
или други права съгласно 



legislation regulating the sale of consumer 
goods. Pursuant to the Bulgarian Consumer 
Protection Act (“CPA”), the Guarantee does 
not limit the rights of consumers, arising out 
of the statutory guarantee of Art. 112 – 115 of 
the CPA. Notwithstanding the present 
guarantee, the seller is liable for non-
conformity of the goods with the sales 
contract pursuant to the statutory guarantee 
in Art. 112-115 PCA: 

 

 
 

Article 112. (1) In the case of a lack of 
conformity of the consumer goods with the 
sales contract, the consumer shall be 
entitled to address a complaint, requesting 
the seller to bring the goods into conformity 
with the sales contract. In such case, the 
consumer may choose either repair or 
replacement of the goods by new goods, 
unless this is impossible or the remedy 
chosen by the consumer is 
disproportionate in comparison with the 
other remedy. 

 
 
(2) A remedy shall be deemed to be 
disproportionate if it imposes costs on the 
seller which, in comparison with the 
alternative remedy, are unreasonable, 
taking into account: 
 
 
1. the value that the consumer goods 
would have if there were no lack of 
conformity; 
2. the significance of the lack of conformity; 
3. whether an alternative remedy could be 
offered to the consumer without significant 
inconvenience thereto. 
 
 
 
Article 113. (1) Where the consumer goods 
are not in conformity with the sales 
contract, the seller shall be obligated to 
bring the said goods in conformity with the 
sales contract. 
 
(2) Consumer goods shall be brought into 
conformity with the sales contract within 
one month after the date on which the 
complaint was addressed by the 
consumer. 
 
 
(3) Upon expiry of the time limit referred to 
in Paragraph (2), the consumer shall be 
entitled to have the sales contract 

законодателството, регулиращо 
продажбата на потребителски стоки. 
Съгласно българския Закон за защита на 
потребителите („ЗЗП“), настоящата 
гаранция не оказва влияние върху 
правата на потребителите, произтичащи 
от законовата гаранция по чл. 112 – 115 от 
ЗЗП. Независимо от настоящата гаранция 
продавачът отговаря за липсата на 
съответствие на потребителската стока с 
договора за продажба съгласно 
законовата гаранция по чл. 112 – 115 от 
ЗЗП:  

 
Чл. 112. (1) При несъответствие на 
потребителската стока с договора за 
продажба потребителят има право да 
предяви рекламация, като поиска от 
продавача да приведе стоката в 
съответствие с договора за 
продажба. В този случай 
потребителят може да избира между 
извършване на ремонт на стоката или 
замяната й с нова, освен ако това е 
невъзможно или избраният от него 
начин за обезщетение е 
непропорционален в сравнение с 
другия. 
(2) Смята се, че даден начин за 
обезщетяване на потребителя е 
непропорционален, ако неговото 
използване налага разходи на 
продавача, които в сравнение с другия 
начин на обезщетяване са неразумни, 
като се вземат предвид: 
1. стойността на потребителската 
стока, ако нямаше липса на 
несъответствие; 
2. значимостта на 
несъответствието; 
3. възможността да се предложи на 
потребителя друг начин на 
обезщетяване, който не е свързан със 
значителни неудобства за него. 
 
Чл. 113. (1) Когато потребителската 
стока не съответства на договора за 
продажба, продавачът е длъжен да я 
приведе в съответствие с договора за 
продажба. 
 
(2) Привеждането на 
потребителската стока в 
съответствие с договора за продажба 
трябва да се извърши в рамките на 
един месец, считано от 
предявяването на рекламацията от 
потребителя. 
(3) След изтичането на срока по ал. 2 
потребителят има право да развали 



rescinded and to reimbursement of the 
sums paid or to have a reduction made in 
the price of the consumer goods according 
to Article 114 herein. 
 
 
 
(4) The consumer goods shall be brought 
into conformity with the sales contract free 
of charge for the consumer. The consumer 
shall not be liable for any costs incurred for 
the dispatch of the consumer goods or any 
costs of material and labour costs 
associated with the repair of the goods, 
and must not sustain significant 
inconvenience. 
 
(5) The consumer may furthermore seek 
compensation for damage resulting from 
the lack of conformity. 
 
 
Article 114. (1) In the case of a lack of 
conformity of the consumer goods with the 
sales contract and where the consumer is 
not satisfied with the settlement of the 
complaint under Article 113 herein, the 
consumer shall be entitled to choose 
between one of the following options: 
1. avoidance of the contract and 
reimbursement of the sum paid thereby; 
2. reduction of the price. 
 
 
(2) The consumer shall not be entitled to 
claim reimbursement of the sum paid or 
reduction of the price of the goods where 
the trader agrees to a replacement of the 
consumer goods with new ones or to repair 
the consumer goods within one month 
after the complaint was addressed by the 
consumer. 
 
 
 
(3) The trader shall be obligated to satisfy 
a claim for the avoidance of the contract 
and to reimburse the sum paid by the 
consumer where, after satisfying three 
complaints by the consumer by carrying 
out repairs of one and the same good, 
within the period of the guarantee under 
Article 115 herein, the good yet again does 
not conform to the sales contract. 
 
 
 
(4) The consumer shall not be entitled to 
claim rescission of the contract if the lack 

договора и да му бъде възстановена 
заплатената сума или да иска 
намаляване на цената на 
потребителската стока съгласно чл. 
114.  
 
 
(4) Привеждането на 
потребителската стока в 
съответствие с договора за продажба 
е безплатно за потребителя. Той не 
дължи разходи за експедиране на 
потребителската стока или за 
материали и труд, свързани с 
ремонта й, и не трябва да понася 
значителни неудобства. 
 
(5) Потребителят може да иска и 
обезщетение за претърпените 
вследствие на несъответствието 
вреди. 
 
Чл. 114. (1) При несъответствие на 
потребителската стока с договора за 
продажба и когато потребителят не 
е удовлетворен от решаването на 
рекламацията по чл. 113, той има 
право на избор между една от 
следните възможности: 
1. разваляне на договора и 
възстановяване на заплатената от 
него сума; 
2. намаляване на цената. 
 
(2) Потребителят не може да 
претендира за възстановяване на 
заплатената сума или за намаляване 
цената на стоката, когато 
търговецът се съгласи да бъде 
извършена замяна на 
потребителската стока с нова или да 
се поправи стоката в рамките на един 
месец от предявяване на 
рекламацията от потребителя. 
 
(3) Търговецът е длъжен да 
удовлетвори искане за разваляне на 
договора и да възстанови 
заплатената от потребителя сума, 
когато след като е удовлетворил три 
рекламации на потребителя чрез 
извършване на ремонт на една и съща 
стока, в рамките на срока на 
гаранцията по чл. 115, е налице 
следваща поява на несъответствие 
на стоката с договора за продажба. 
 
(4) Потребителят не може да 
претендира за разваляне на договора, 
ако несъответствието на 



of conformity of the consumer goods with 
the contract is minor. 

 
Article 115. (1) The consumer may 
exercise the right thereof under this 
Section within two years as from the time 
of delivery of the consumer goods. 
 
 
(2) The period referred to in Paragraph (1) 
shall be interrupted during the time needed 
to repair or replace the consumer goods or 
to reach a settlement of the dispute 
between the seller and the consumer. 
 
 
(3) The exercise of the right of the 
consumer under Paragraph (1) shall not be 
subject to any period of limitation for the 
bringing of action for compensation other 
than the period referred to in Paragraph 
(1). 

 
3. The guarantee is granted to the owner of the 

device, who is the end user (the "Authorized 
User"). 

4. The guarantee covers defects and faults of 
the device caused by defective parts or 
manufacturing defects. This does not mean 
that there are no defects or faults in the 
device. Efficient operation of the device 
means operation in accordance with the 
technical and operational conditions 
described in the device's user manual. 

 

    
 
 

5. The guarantee is granted for the device used 
in accordance with its intended use and the 
rules of use specified in the user manual.   

 
 
6. Panasonic undertakes, in accordance with 

the conditions specified in this Guarantee, to 
repair the device in the event of defects or 
faults caused by defective parts or 
manufacturing defects within the Guarantee 
period. Replacement parts and labour are 
provided within the scope of the guarantee 
repair, in accordance with the conditions 
specified in this Guarantee.  

 
 
7. Guarantee repairs do not include periodic 

maintenance and servicing of the device, in 
particular cleaning, adjustment, operational 
test, correction of operating errors or 
programming of user settings and other 
actions that the user is called upon to perform 

потребителската стока с договора е 
незначително. 
 
Чл. 115. (1) Потребителят може да 
упражни правото си по този раздел в 
срок до две години, считано от 
доставянето на потребителската 
стока. 
 
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през 
времето, необходимо за поправката 
или замяната на потребителската 
стока или за постигане на 
споразумение между продавача и 
потребителя за решаване на спора. 
 
(3) Упражняването на правото на 
потребителя по ал. 1 не е обвързано с 
никакъв друг срок за предявяване на 
иск, различен от срока по ал. 1. 

 
 
 
3. Гаранцията се предоставя на собственика 

на устройството, който се явява Краен 
потребител („Титуляр"). 

4. Гаранцията покрива дефекти и 
неизправности на устройството, 
причинени от дефектни части или 
производствени неизправности. Горното 
не означава, че в устройството няма да да 
се появят дефекти или неизправности. 
Изправно функциониране на устройството 
означава функциониране в съответствие с 
техническите и експлоатационните 
условия, описани в инструкцията за 
употреба на устройството. 

 
5. Гаранцията се предоставя за устройство, 

използвано в съответствие с 
предназначението му и правилата за 
употреба, описани в инструкцията за 
употреба/инструкцията за потребителя.  

6. Panasonic се задължава, в съответствие с 
условията на тази Гаранция, безплатно да 
поправя продукта по време на 
гаранционния срок, в случай на дефекти 
или неизправности, дължащи се на 
дефектни части или производствени 
неизправности. Като част от гаранционния 
ремонт, резервните части и трудът се 
предоставят в съответствие с условията 
на тази Гаранция.  

 
7. Гаранционните ремонти не включват 

периодична поддръжка и проверка на 
устройството, по-специално почистване, 
регулации, проверки на функциите, 
корекция на грешките при работа или 
програмиране на потребителските 



as described in the user manual. The 
guarantee does not cover the natural wear 
and tear of components such as 
consumables and other parts mentioned in 
the user's manual or technical 
documentation, which have a specified 
service life, unless otherwise stated in this 
guarantee.  

 
 
 
 
 

8. The condition for the Authorized User to use 
the rights resulting from this Guarantee is the 
presentation, at the moment of applying for 
the Guarantee service, all of the following: 
 
a) the Extended Panasonic Guarantee 

Certificate for the device with a valid 
unique verification code, 

b) valid proof of purchase of the device, 
c) the defective device. 
The data in the proof of purchase of the 
device must correspond to the data in the 
certificate. Inconsistency of data may be the 
basis for the refusal to recognise the 
guarantee claim. 

 
 
 

9. The guarantee period for the device is 
specified in the Extended Panasonic 
Guarantee Certificate. The Extended 
Panasonic Guarantee period is calculated 
from the end of the Panasonic standard 
guarantee period. 

 
10. In order to take advantage of the Guarantee, 

the Authorised User is requested to deliver 
the defective device with the Certificate and 
proof of purchase to the Authorised Service 
Centre: 
Category:Digital Camera and Television:  
LAS - Service Ltd 
Gotse Delchev blvd. 
1404 Sofia 
tel: 02/ 8580102 
 
Category: Television 
ROYAL Electronics Ltd 
G.M. Dimitrov blvd., block 60 
1000 Sofia 
tel. 02/ 9624220 
 
 
or to contact Panasonic - available at 
http://www.panasonic.bg  telephone:  
070011262- in order to obtain information 
about the service or order a door to door 
guarantee repair.   

 

настройки и други дейности, които трябва 
да се извършват от потребителя, съгласно 
инструкцията за употреба/инструкцията за 
потребителя. Гаранцията не покрива 
естественото износване на части от 
устройството, като консумативи и други 
части, изброени в инструкцията за 
употреба/инструкцията за потребителя 
или техническата документация, с 
определена продължителност на 
експлоатация, освен ако в тази Гаранция 
не е предвидено друго.  

 
8. Необходимо условие за използване на 

произтичащите от тази Гаранция права от 
Титуляра е предоставяне от потребителя, 
в момента на искането за гаранционен 
ремонт, комплект документи: 
a) Сертификат за Удължена гаранция на 

Panasonic за устройството с валиден 
уникален код за проверка, 

b) валидно доказателство за покупка на 
устройството, 

с) дефектното устройство. 
Данните от доказателството за покупка на 
устройството трябва да съответстват на 
данните от Сертификата. 
Несъответствието на данните може да 
бъде основание за отказ от признаване на 
гаранционни претенции. 

 
9. Гаранционният срок за устройството е 

посочен в Сертификата за Удължена 
гаранция на Panasonic. Срокът на 
Удължената гаранция на Panasonic се 
изчислява от края на стандартния 
гаранционен период на Panasonic. 

 
10. За да се възползва от Гаранцията, 

Титулярът трябва да представи 
дефектното устройство със Сертификат и 
доказателството за покупка в 
Оторизирания сервиз: 
Категория Дигитални Камери и Телевизори: 
ЛАС – Сървиз OOД 
бул. „Гоце Делчев“ 
София 1404 
тел.: 02/ 8580102 
 
Категория: Телевизори: 
РОЯЛ Електроникс ООД 
бул. „Г.М. Димитров“, бл. 60 
София 1000 
тел. 02/ 9624220 
 
 

или се свържете с Panasonic на интернет 
адрес http://www.panasonic.bg или на 
телефон 070011262- за информация 
относно реализацията на сервизната 
услуга или за заявяване на гаранционен 
ремонт в системата от врата до врата.   



 
 
 

11. When delivering the device to the Authorized 
Service Centre, and in particular when 
sending it by third parties, the Authorized 
User is obliged to prepare the shipment of the 
device in a manner enabling its collection and 
safe transport. Any damage or destruction of 
the device resulting from its improper 
packaging shall be the sole responsibility of 
the Authorized User.  
 
 

12. The device delivered to the Authorized 
Service Centre must comply with the basic 
hygiene conditions. Otherwise, the actions 
taken by the Authorised Service Centre to 
remedy this state are not included in the 
scope of the guarantee repair and, as such, 
are payable according to the price list. The 
Authorised Service Centre may make the 
fulfilment of the obligations arising out of the 
Guarantee dependent on taking the above 
steps.  
 
 

13. The defect reported within the Guarantee 
period referred to in point 8, shall be 
remedied by the Authorized Service Centre 
within a reasonable period of time, not 
exceeding 30 days from the date of delivery 
of the device to the Authorized Service 
Centre.  

14. If only a part of the device is defective and 
can be disconnected from the part of the 
device operating in accordance with the 
technical and operating conditions described 
in the user's manual, the rights under this 
Guarantee are limited to the defective part of 
the device only.  

 
 

15. The Authorized User has the right to receive 
a new replacement device from the 
Authorized Service Centre only if the 
Authorised Service Provider states in writing 
that the defect cannot be rectified.  

 
 
 

If in special situations (e.g. when the product 
is not available) it is not possible to exchange 
the device for the same type, Panasonic will 
exchange the device for another type with the 
most similar technical parameters from the 
current range of products.  

 
 

 
 
 
11. Титулярът, при доставяне на продукта в 

Оторизиран сервиз, и по-специално при 
изпращането му чрез трети лица, е 
длъжен да подготви пратката на 
устройството по начин, позволяващ 
неговото получаване и безопасен 
транспорт. Всеки вид унищожаване или 
повреда на устройството, произтичащи от 
неподходяща опаковка, е единствена 
отговорност на Титуляра.  

 
12. Доставеното в Оторизирания сервиз 

устройство трябва да отговаря на 
основните хигиенни условия. В противен 
случай действията, предприети от 
Оторизирания сервиз за отстраняване на 
замърсяванията, не попадат в обхвата на 
гаранционните ремонти и като такива ще 
се заплащат, съгласно ценоразписа. 
Оторизираният сервиз може да обвърже 
изпълнението на гаранционните си 
задължения от предприемането на такива 
действия.  

 
13. Дефект, съобщаван в рамките на 

Гаранцията, посочен в точка 8, ще бъде 
отстранен от Оторизирания сервиз в най-
кратък срок, но не по-дълъг от 30 дни от 
датата на доставката на устройството в 
Оторизирания сервиз.  

 
14. Ако само част от устройството е дефектна 

и може да бъде отделена от частта на 
устройството, работеща в съответствие с 
техническите и експлоатационните 
условия, описани в инструкцията за 
употреба/инструкцията за потребителя, 
правата на Титуляра по тази Гаранция се 
ограничават само до дефектната част на 
устройството.  

15. Титулярът има право да замени 
устройството с ново с посредничеството 
на Оторизирания сервиз, което може да 
бъде осъществено, само ако e налице 
следното условие - Оторизираният сервиз 
писмено потвърждава, че е невъзможно 
отстраняването на дефекта.  

 
Ако в конкретни ситуации (например 
липса на продукт в търговската оферта) е 
невъзможно да се замени устройство с 
друг от същия тип, Panasonic ще замени 
устройството с различен тип с най-
сходните технически параметри от 
настоящата търговска оферта.  

 



16. Panasonic will replace the device with new 
ones as soon as possible after the 
prerequisite referred to point 14 ) above has 
been satisfied. However, Panasonic may 
make replacement subject to the return by 
the Authorised User of the defective device in 
its entirety (including accessories). When 
replacing the device with a new one, the 
equivalent of missing or damaged elements 
is deducted. 

 
 
 

17. The guarantee does not cover a device which 
suffered mechanical or electrical damage not 
caused by reasons attributable to the 
manufacturer, as referred to in point 3 above, 
and in particular:  
 
a) device with damage caused during 

transport and handling, carried out at the 
request of the Authorised User,   
 

b) device with damage caused by use of the 
device not in accordance with the safety 
regulations or the user/instruction 
manual, 

 
 
c) damage caused by use of the device 

under conditions other than those of an 
individual household (e.g. for the 
provision of services, meeting collective 
needs) and by the lack of proper 
installation of the device; 

 
 
d) device damaged by fire, flood, lightning 

or other natural disasters, war or civil 
disturbance, unforeseen accidents, liquid 
inundation, spikes in the power grid, 
telecommunications, ITC and television 
networks,  
 

e) devices in which persons other than the 
Authorised Service Centre made 
alterations, changes, tunings, service 
activities or repairs violating the 
guarantee seal or if it has been tampered 
with in any other way,  
 

f) devices with aesthetic defects which do 
not adversely affect the normal 
functioning of the device, such as 
scratches, scrapes, paint damage, etc; 
 
 

g) device with damage caused by infection 
of the device with a computer virus or by 
the use of software other than that 

16. След възникване на една от хипотезите, 
описани в точка. 14, Panasonic ще замени 
устройството с ново, колкото е възможно 
по-скоро. Но Panasonic има право да 
постави условие за извършването на 
замяната, а именно Титулярът трябва да 
върне дефектното устройство в неговата 
цялост (включително оборудването). При 
замяна на устройството с нов екземпляр, 
се приспада равностойността на 
липсващите или повредени от Титуляра 
елементи. 

 
17. Гаранцията не обхваща устройства с 

механични или електрически повреди, 
които не са предизвикани от 
производителя, посочени в т. 3 по-горе, и 
по-специално:  

 
а) устройства с повреди, причинени при 

транспортиране и претоварване, 
извършени по поръчка на Титуляра,   

 
b) с повреди, причинени от използването 

на устройството в нарушение на 
правилата за безопасност или 
инструкциите за употреба / 
инструкцията за потребителя,  

 
с) неизправности, причинени от 

използването на устройството в 
условия, различни от битова употреба 
(напр. за предоставяне на услуги, 
удовлетворяване на колективни 
нужди) или липса на правилна 
инсталация на устройството; 

 
d) устройства, повредени от пожар, 

наводнения, светкавици или други 
природни бедствия, войни или 
граждански размирици, непредвидени 
аварии, наводнения, пренапрежения в 
енергийната телекомуникационната, 
ИКТ и телевизионната мрежа,  

е) устройства, в които лица, различни от 
Оторизираните сервизи, са 
извършили модификации, промени, 
настройки или ремонти, нарушавайки 
гаранционната пломба или по какъвто 
и да е друг начин,  

 
f) устройства с естетически увреждания, 

които не влияят неблагоприятно върху 
нормалното функциониране на 
устройството, като например 
драскотини, надрасквания, повреди по 
покритието и т. н., 

g) устройства с повреди, причинени от 
заразяване на компютъра с 
компютърен вирус или използване на 



supplied with the device or incorrectly 
installed software 

 
 

h) device in which serial numbers have 
been altered, blurred or erased in any 
way.  

 
18. Any defective devices or parts replaced 

under the Guarantee shall become the 
property of the appropriate Authorized 
Service Centre. 

19. All rights of the Authorised User are set out in 
these Terms and Conditions. 

 
The guarantee does not exclude, limit or suspend 
the rights of the purchaser resulting from the 
statutory guarantee provisions for defects of a 
sold item.  
 
The legal relations resulting from this Guarantee 
shall be governed by the provisions of the Polish 
law.  
 
A list of Authorised Service Centres is available 
at the Guarantor's registered office, at 
www.panasonic.bg or at 070011262 (for calls 
from mobiles or landlines).  
 
 
 
The cost of a call to the above-mentioned 
telephone numbers does not exceed the cost of 
a regular telephone call, according to the 
operator's tariff. 
 
 
Panasonic Marketing Europe GmbH, with its 
registered seat at Hagenauer Str. 43, 65203 
Wiesbaden, the Federal Republic of Germany, 
Registration number: HRB 13178, acting through 
Panasonic Marketing Europe GmbH, organizační 
složka Česká republika, a branch with its 
registered seat Prague 8, Karlín, Křižíkova 
148/34, Postal Code 186 00, ID No.: 246 55 121, 
registered in the Commercial Register 
administered by the Municipal Court in Prague, 
Section A, Insert 71469,  
www.panasonic.bg 
 

 

софтуер, различен от предоставения, 
с неправилно инсталирано устройство 
или софтуер, 

 
h) устройства, в които серийните номера 

по някакъв начин са променени, 
замърсени или заличени.  

 
18. Всички дефектни устройства или части, 

чиято подмяна е направена съгласно 
Гаранцията, стават собственост на 
съответния Оторизиран сервиз. 

19. Всички права, предоставени на Титуляра, 
са посочени в настоящите условия. 

 
Гаранцията на продадената потребителска 
стока не изключва, ограничава или спира 
правата на Купувача, произтичащи от 
несъответствие на стоката с договора.  
 
За правните взаимоотношения, произтичащи 
от тази Гаранция, се прилагат разпоредбите 
на полското законодателство.  
 
Списъкът на Оторизираните сервизи е на 
разположение в седалището на Гаранта, на 
интернет страницата на www.panasonic.bg 
или на телефон 070011262 (за обаждания от 
мобилни или стационарни телефони).  
 
 
Разходите за свързване с горепосочените 
телефонни номера не надвишават цената на 
обикновен телефонен разговор, съгласно 
тарифата на оператора. 
 
 
Панасоник Маркетинг Юръп ГмбХ, със 
седалище и адрес на управление във 
Федерална Република Германия, ул. 
„Хагенауер“ № 43, 65203, Вийсбаден, 
регистрационен номер: HRB 13178, 
действащо чрез Панасоник Маркетинг Юръп 
ГмбХ, клон, със седалище и адрес на 
управление в гр. Прага 8, Карлин, Кризикова 
148/34, Пощенски код 186 00, 
идентификационен номер 246 55 121, 
вписано в търговския регистър на общинския 
съд в Прага, Раздел А, номер 71469, 
www.panasonic.bg 

 
 

 


