
Условия за Допълнителна гаранция на продукт 
  

Уважаеми Клиенти, 
 

Благодарим Ви за избора да купувате продукти от фирма ИТЕМА-
ПГ. Предлагаме Ви допълнителна гаранция на наши продукти. 
Съветваме Ви да прочетете внимателно инструкцията за употреба и 
Гаранционните Условия.  
  

Допълнителната гаранция е продължение на основната гаранция и влиза в сила 
след изтичане срока на основната. 
Това е допълнителна услуга, която се заплаща от клиентите на ИТЕМА-ПГ. 
  

През периода на допълнителна гаранция, при отстраняване на повреди се 
спазва определението за гаранционен (фабричен) дефект. 
Ремонтите се извършват в сервиза на ИТЕМА-ПГ. 
  

Допълнителнета гаранция може да бъде закуена, ако основната гаранция не е 
изтекла или прекъсвана. Общия срок на основната и допълнителната гаранция 
не надвишава 24 месеца. 
  

Допълнителната гаранция може да бъде закупена и след доставката на 
продукта. В такъв случай, тя следва да бъде закупена най-малко 3 месеца 
преди изтичане на основната  гаранция на продукта и продукта да бъде 
прегледан от сервиз на ИТЕМА-ПГ. В конкретни случаи е възможно преди 
закупуване на допълнителната  гаранция, да бъде направена профилактика на 
продукта. Възможно е и да се откаже продажбата на такава допълнителна 
гаранция, ако продукта не отговаря на условията за ползване на ИТЕМА-ПГ. 
  

Допълнителната гаранция не е застрахователно събитие и всички условия по 
основната гаранция са валидни и за нея, с изключение на: 
- Допълнителната гаранция не обхваща замяната на продукта с нов, а само 
неговия ремонт. 
- Ако ремонтът се окаже невъзможен или резервната част не може да се 
достави, заплатената сума за допълнителна гаранция се възстановява. 
- Допълнителната гаранция обхваща ремонти, в които стойността на резервната 
част е на стойност не повече от половината от покупната цена на продукта. 
- Независимо от броя на извършени ремонти на продукта, клиентът не може да 
претендира за възстановяване на заплатената сума за продукта, след изтичане 
на стандартната гаранция. 
  

Клиентът може да откаже допълнителната гаранция и да изиска възстановяване 
на сумите не покъсно от 14 дни от датата на покупка на допълнителната 
гаранция и само ако не е ползван сервиз по време на този период.  
  

Допълнителната гаранция не се регулира от ЗЗП, а съгласно Наредба РД16-130. 
Тук може да се запознаете с Общите Ганационни условия на ИТЕМА-ПГ 

 
Пожелаваме Ви години безпроблемна работа на Вашия уред! 
 

https://shop.itema-pg.com/page/29/obshti-garantsionni-uslovia.html

