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ГАРАНЦИОННА КАРТА

АБ Студио София ЕООД Ви дава гаранция, съгласно условията описани по-долу в тази гаранционна карта

“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: 3 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 възникнали при нормална експлоатация на изделията и възпрепятстващи неговата употреба.

3. Щети нанесени по време на изработката, доставката и монтажа от страна на служители на фирмата, като същата 

се задължава да поправи или подмени изделието по своя преценка и за своя сметка.

Гаранцията НЕ покрива: 

1. Физически увреждания на продукта, следствие от монтажни дейности, от продължително и неправилно 

складиране и съхранение, от почистване на изделието с абразивни препарати, от неоторизирани поправки.

2. Увреждания на продукта, причинени от екстремни климатични условия или природни стихии - пожари, 

земетресения, наводнения.

3. Увреждане на изделието вследствие третиране с бои, лакове и химикали от страна на собственика.

4. Увреждания причинени от преместване, демонтаж и повторен монтаж на изделията.

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.
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Уважаеми клиенти,

Благодарим Ви, че се доверихте на AB Group!

УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА

При проявен дефект или въпроси 

по експлоатацията на изделията: 

 M: +359 878 366 400

T: +359 2 465 14 37

e-mail: office@abgroup.bg

Купувач (име, фамилия):

Телефон: 

Адрес (град):

Подпис (клиент):

Продукт: ОГЛЕДАЛО С ВГРАДЕНО LED ОСВЕТЛЕНИЕ 

Модел: 

Размери:

Дата на закупуване:

Магазин (адрес/тел.):

Продавач (подпис/печат): 
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