
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 
 

Тази гаранция важи само за държавата от която потребителят е закупил стоката. Гаранцията покрива 

всички производствени дефекти, съществуващи и появяващи се, към датата  на закупуване или в 

срок на три (3) години, считано от датата на покупката. В случай, че при производството се появи 

дефект на материала, ние по собствено усмотрение –ще поправим и безплатно ще заредим 

продукта или ще го заменим с нов. За да се получи тази гаранция се изисква да се предприеме или 

да се достави продукта до търговеца на дребно, където първоначално се продава този продукт на 

клиента и да се представят оригиналното свидетелство за покупка (касова бележка или фактура), 

който съдържат датата на покупка, името на търговеца и обозначението на типа на този продукт. 

Тази гаранция не се прилага в случай, когато продуктът е взет или изпратен на производителя или на 

всяко друго лице, различно от търговецът на дребно, които първоначално продават този продукт на 

потребителя. Моля, проверете продукта по отношение пълнотата, производствените или материални  

дефекти  към  датата  на  покупка  или,  в  случай,  че  продуктът  е  закупен  в продажба от 

разстояние, веднага след получаването им. В случай на дефект спрете да използвате продукта, и 

веднага изпратете същия до търговеца на дребно, които първоначално продава този продукт. В 

гаранционните условия, продуктът трябва да бъде върнат чист и в пълно състояние. Преди да се 

свържете с търговеца на дребно, моля, прочетете внимателно тази инструкция. Тази гаранция не 

покрива щети,  причинени от неправилна употреба, въздействия на околната среда (вода, огън, 

пътно-транспортни произшествия и др.) или нормално износване и разкъсване. Тя се прилага в 

случай, че използването на продукта винаги е било в съответствие с инструкциите за 

експлоатация, ако всеки и всички модификации и услуги са извършени от оторизирани лица и ако 

оригиналните компоненти и аксесоари са били използвани. Тази гаранция не изключва, ограничава  

или  засяга  по  друг  начин  законните  права  на  потребителите,  включително искове в 

непозволено увреждане и претенции по отношение на нарушение на договора, което купувачът 

може да има само срещу производителя на продукта. 

За контакти и въпроси:CYBEX GmbH 

Riedinger Str. 18 / 95448 Bayreuth / Germany 

Tel: +49 (0) 30 - 44 677 95 24 

Fax: +49 (0) 30 - 44 677 95 29 

www.cybex-online.com / info@cybex-online.com 

 

Производител: CYBEX – Германия 

Вносител „Раяленд” гр.Варна, ул. „Цар Освободител”39, тел.: 052/566464 

raya_toys@abv.bg , www.rayatoys.com 

 

                             ГАРАНЦИОННА КАРТА 
 

Клиент: ........................................................................................................................................... 

Адрес: ......................................................................................... тел: .......................................... 

МОДЕЛ и Арт. №: ....................................................................................................................... 

Магазин/търговец: ....................................................... Дата на покупката: .............................. 

 

 

 

Подпис търговец: ........................                                          Подпис клиент: ........................... 
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