
Удължена гаранция на електрическо и електронно оборудване 

Удължен гаранционен срок – ______________ 

Гаранционната карта е в сила единствено с приложен към нея документ за закупуване – фактура или касов бон 

на стоката и на удължената гаранция. 

Име…………………………………………………………………………………….. 

Адрес…………………………………………………………………………………… 

Tърговски обект………………………………………………………………………. 

Фактура№/…………………………………………………………………………….. 

Касов бон……………………………………………………………………............... 

Дата…………………………………………………………………………………….. 

Гаранционни условия  
Удълженият гаранционен срок започва да тече от датата на изтичането на законовата двегодишна гаранция по чл. 105, 
ал. 2 от ЗЗП или в случай, че търговецът е предоставил по-дълга стандартна търговска гаранция - от нейното изтичане;  
 
Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни 
документи за стоката и при представяне на валидни платежни документи за стоката (касова бележка или фактура) и за 
удължената гаранция;  
 
Уредът е предназначен единствено за домашна употреба и не трябва да се използва за професионални цели;  
 
Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в рамките на 
удължения гаранционен срок;  
 
Гаранцията важи на територията на Република България.  
 
Удължената търговска гаранция не се признава в следните случаи:  

 При неспазване изискванията за употреба на уреда и/или опит за ремонт от неупълномощено от „СТУДИО 
МОДЕРНА - БЪЛГАРИЯ” ЕООД лице;  

 При повреди, дължащи се на некачествен транспорт, неподходящо съхранение, неизправности по 
електрическата мрежа, неспазване на придружаващата уреда документация;  

 При повреди в резултат на форсмажорни обстоятелства.  
Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване/доставка.  
 
Удовлетворяване на гаранционни претенции 
 

 Поправяне на дефекта чрез ремонт на артикула до 35 дни от датата на приемане на гаранционната претенция. 

 В случай, че артикулът не подлежи на ремонт (или не е осигурено сервизно обслужване), поправянето на 
дефекта следва да стане чрез замяна на артикула с друг в срок 1 месец от датата на приемане на гаранционната 
претенция. 

 В случай на липса на същата по вид стока, следва замяна с друга по избор на клиента. В случай на разлика в 
цената, същата следва да бъде заплатена от клиента. Продуктът, получен като замяна, също е обект на 
покритие на удължената гаранция до изтичането на първоначалния срок, за който е закупена услугата. 

 В случай, че нито един от горните начини за удовлетворяване на гаранционните претенции е приложим, Студио 
Модерна – България ЕООД ще възстанови заплатената за артикула сума. 

 Допълнителната гаранция не се отнася за консумативи, батерии, лампи, кабели и други части извън уреда или 
отделяеми от него. 

 Транспортът на стоки от и обратно до адреса на потребителя се покрива от удължената гаранция. 
 
Допълнителна гаранционна информация  
 
Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване/доставка.  
 
Заявления за предоставяне на удължена търговска гаранция могат да се предявят по Ваш избор на адреса на управление 
на Студио Модерна – България ЕООД в гр. София, ЮРОПАРК ОФИС – СГРАДА, 1750 София, Столична община, район 
Младост, бул. „Цариградско шосе“ № 40 или във всеки един от търговските обекти на Студио Модерна – България ЕООД 
в Република България.  
 
При закупуване на удължена гаранция, клиентът ще плати за нея в съответствие с ценовата оферта, показана на 
официалния сайт на Студио Модерна – България ЕООД. След придобиването на стоките клиентът ще има възможността 
на изтегли гаранционната карта в електронен формат от сайта _________________. При изрично поискване, 
гаранционната карта може да бъде отпечатана и изпратена на клиента чрез куриер или на посочена от него електронна 
поща. 
 
Удължената гаранция е в съответствие с правата, предвидени в действащото законодателство по отношение на 
защитата на потребителите и не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от разпоредбите на чл. 
112-115 от Закона за защита на потребителите, а именно: 



Права на потребителя  
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 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. 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 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. 
Батерии. Електрическо и електронно оборудване.  
 

ВНИМАНИЕ БАТЕРИЯ: 

Отстранете старите батерии и ги сменете с нови. Не смесвайте стари и нови батерии. Не смесвайте алкални, стандартни 

(въглерод-цинк) или акумулаторни (никел-кадмиеви) батерии. Преди зареждане акумулаторните батерии трябва да 

бъдат премахнати. Непрезареждащите се батерии не трябва да се презареждат. Акумулаторните батерии се зареждат 

само под надзора на възрастен. Използвайте само 1,5 V AAA батерии или еквивалентни батерии. Не свързвайте клемите 

на батериите на късо. Винаги отстранявайте от продукта слаби или изтощени батерии. Извадете батериите, ако 

продуктът се съхранява за продължителен период от време. Батериите трябва да се сменят от възрастен. Уверете се, 

че сте поставили батерии според (+) и (-) символи, разположени на отделението за батерията. 

Киселината за батериите и течовете могат да причинят нараняване и повреда на продукта и заобикалящите го вещи. Ако 

се появи изтичане на батерията, измийте добре засегнатата кожа, като се уверите, че акумулаторната киселина е далеч 

от очите, ушите, носа и устата. Незабавно измийте всички дрехи или други повърхности, които влизат в контакт с 

изтеклата акумулаторна киселина. 

 

 

Този символ, върху закупеното от Вас електрическо или електронно оборудване (ЕЕО) указва, че продуктът не е битов 
отпадък и е предназначен за изхвърляне единствено в контейнери за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО.  
В случай, че към закупеното от Вас ЕЕО са Ви били предоставени и батерии/акумулатори, моля  изхвърляйте ги разделно 
в контейнерите, предназначени за батерии и акумулатори или ги предавайте за рециклиране на обозначените за това 
места!  
Моля, изхвърляйте елементите на опаковката на закупеното от Вас ЕЕО разделно в контейнерите, предназначени за 
съответния материал! 



След пълната амортизация на продукта или когато този продукт престане да Ви е необходим, следва да го изхвърлите в 
контейнер за разделно събиране на излязло от употреба ЕЕО, да го предадете на организация за оползотворяване на 
отпадъците от излязло от употреба ЕЕО или да го предадете обратно във всеки търговски обект на „Студио Модерна – 
България “ ЕООД. „Студио Модерна – България “ ЕООД изпълнява задълженията си във връзка с разделното събиране 
и третиране на ЕЕО, както и за постигане на съответните цели за разделно събиране, повторна употреба, рециклиране 
и/или оползотворяване на ЕЕО чрез колективна система, представлявана от следната организация по оползотворяване: 
Унитрейд Еко ЕООД 1528 София, ул. Подпоручик Йордан Тодоров 4, BG 202099392, МОЛ: Мариета Стоянова. 
Разделното събиране и рециклиране на излязло от употреба ЕЕО има съществена екологична функция – опазване на 
здравето, въздуха, почвите и водите от замърсяване с тежки метали и с други опасни вещества. Като се погрижите този 
продукт да бъде изхвърлен по подходящ начин, Вие ще помогнете за предотвратяване на потенциални негативни 
последици за околната среда и човешкото здраве, които в противен случай биха могли да бъдат причинени от 
неподходящо изхвърляне на този продукт.  
За по-подробна информация за събирането и рециклирането на този продукт, моля, свържете се с местната РИОСВ, с 
лицензирана организация по оползотворяване на отпадъци от ЕЕО, батерии и акумулатори или с магазина, от който е 
закупено ЕЕО. 
Моля, изхвърляйте разделно! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


