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ул. "Георги Гюлмезов" 2, 8800 Сливен ,Тел.: +359898240865 
E-mail: office@rtelecom.net     Web: www.rtelecom.net 

 

Гаранционна карта 

Благодарим Ви за покупката от Р-Телеком ЕООД!  

Вашето удовлетворение е наш приоритет. Моля, пазете си копие на гаранционната карта и фактурата за 

Вашата покупка! Това е в помощ за определянето на вашия гаранционен срок за продукта. 

 

Името на Вашата компания:   ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Лице за контакт:  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Адрес:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Ел. Поща:  …………………………………………… Уеб:  .....………………………………….….. Телефон:  ..………...............................   

Закупени от Р-Телеком ЕООД устройства: 

Продукт Сериен Nº 
  

  

  

  

  

 

Дата на закупуване: …./…./………                                  

 

______________________________ 

Вашият подпис * 

Моля, попълнете и върнете Гаранционната карта на Р-Телеком ЕООД възможно най-скоро след покупката! 

Тази гаранция се прилага само за продаваните “като нови” продукти и важи само за първоначалния краен 

потребител, като не може да бъде прехвърляна или възлагана без предварително писмено одобрение от Р-

Телеком ЕООД. 

* С подписването на този гаранционен формуляр, Вие декларирате, че посочената информация е вярна и правилна. Р-Телеком ЕООД не 

носи никаква отговорност за предоставена информация, която може да доведе до непосредствена загуба на гаранцията за посочения по-

горе продукт(и). 

Защита на лични данни: Р-Телеком ЕООД декларира, че няма да споделя личната информация, която предоставяте на тази карта с 

никакви други страни.                                                                                                                               

                                                                                                                                                      Р-Телеком ЕООД. 
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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

 
1. Стоките, обект на договора за доставка, притежават договорна гаранция от производителя. Търговската 
гаранция обвързва производителя, съобразно посочените в нея условия и с оглед заявената рекламация. 
Доставчикът се задължава при заявена надлежно писмена рекламация да изпрати стоката на производителя. 
2. Доставчикът не предоставя друга гаранция освен ако не е дал изрично писмена гаранция за доставените 
стоки. 
3. Гаранциите, посочени в настоящите условия заместват всички други гаранции, пряко или косвено 
уговорени и могат да бъдат описани по-подробно или разширено в инструкциите за експлоатация, 
предоставени от производителя на продукта. Не се приемат различни, противоречащи на тези условия, освен 
споразумение с взаимно писмено съгласие. Условията се прилагат включително, при извършена доставка до 
клиента независимо знанието, че неговите условия са в конфликт или се различават от настоящите условия. За 
да бъдат правно валидни, за всякакви допълнителни споразумения и различия се изисква писмено съгласие 
от Р-Телеком ЕООД. Фирмената политика се прилага за всички бъдещи сделки с клиента. 
4. В случай че производителят е упълномощил надлежно доставчика за извършване на поправка на заявени 
за гаранция стоки, доставчикът привежда стоката в съответствие с договора за продажба. 
    4.1. Ако не е уговорено друго , стандартната гаранция е 2 (две) години от датата на покупката (ако тази дата 
е потвърдена на етикет/печат или всякакви други подходящи средства) или от датата на производство (ако 
датата на покупката не е потвърдена). 
    4.2. Гаранцията се отменя във всеки от следните случаи: 
       а) дефекти или повреди, причинени от неправилно съхранение, неправилна употреба, небрежно 
боравене, липса на поддръжка или злополука; 
       б) дефекти или щети, произтичащи от ползването на продукти с електронно или механично несъвместимо 
оборудване; 
       в) продуктът е неправомерно отворен, модифициран или ремонтиран от неупълномощено лице; 
       г) гаранционната пломба/лепенка е увредена; 
       д) продуктът е механично повреден. 
    4.3. Във всеки случай доставчикът носи отговорност до размера на заплатената от клиента цена на стоката. 
5. При несъответствие на продукта с договора за доставка клиентът заявява до доставчика рекламация по 
образец. 
    5.1.Клиентът следва да върне продукта до три дни на доставчика в състоянието, в което е бил доставен- с 
оригиналната опаковка, с незасегнати гаранционни знаци и всички придружаващи документи. Клиентът 
следва да приложи и касова бележка или фактура, протоколи, актове или други документи, установяващи 
несъответствието на стоката с договореното, и други документи, установяващи претенцията по основание и 
размер. 
    5.2. Когато производителят е предоставил търговска гаранция на продукта, удовлетворяването на 
рекламацията се извършва чрез замяна на продукта с друг, съответстващ на договореното, или чрез ремонт 
на продукта, като производителя е този, който определя дали се касае за гаранционен случай или не. 
    5.3. Рекламация може да се предяви до две години от доставката на продукта, но не по-късно от един 
месец от установяване на неизправност. 
6. Ако не е уговорено друго, всички разходи, свързани с изпращането/връщането на продукти до/от 
производителя за ремонт или замяна са за сметка на клиента. 

 


