
Гаранционна карта 

Благодарим Ви за покупката от Ви Смарт Хоум ООД. Ние сме с вас, за да подобрим и улесним ежедневието ви. С цел спазване на гаранционните 

условия на закупения от вас продукт, моля да запазите тази гаранционна карта, както и касовия бон (или бележката за ППП от куриера). 

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ: 

1. Стоките, предмет на договора за доставка, притежават стандартна гаранция със срок 2 години.  

2. Доставчикът осигурява гаранционното обслужване на стоките при спазване на българското законодателство и съгласно реда описан в Общите 

условия. 

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 по споразумение с взаимно писмено съгласие. За да бъдат правно валидни за всякакви допълнителни споразумения и различия се 

изисква писмено съгласие от Ви Смарт Хоум ООД. 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, доставчика привежда 

стоката в съответствие с договора за продажба. 

4.1. Ако не е уговорено друго, стандартната гаранция е 2(две) години от датата на получаване на стоката от клиента. 

4.2. Гаранцията за консумативи (батерии, самозалепващи монтажни лепенки и др) е 6(шест) месеца. 

4.3. Гаранцията се отменя във всеки един от следните случаи: 

4.3.1. Дефекти или повреди, причинени от неправилно съхранение, неправилна употреба, небрежно боравене, липса на поддръжка или злополука; 

4.3.2. Дефекти или щети, произтичащи от ползването на продукти с електронно или механично несъвместимо оборудване; 

4.3.3. Продуктът е неправомерно отворен, модифициран или ремонтиран от неупълномощено лице; 

4.3.4. Гаранционната пломба/стикер е увреден; 

4.3.5. Продуктът е механично повреден; 

4.3.6. Опит за подправяне на настоящата гаранционна карта, фабричният номер или представяне на непопълнена гаранционна карта; 

4.3.7. Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, земетресения, пожари и др.), от токови удари, от използване при 

неподходящо за продукта захранващо напрежение, попадане на течности в продукта, попадане на насекоми в продукта и други форсмажорни 

обстоятелства. 

4.4. Във всеки случай доставчикът носи отговорност до размер на заплатената от клиента цена на стоката без включена доставка. 

5. При несъответствие на продукта с договора за доставка клиентът завява до доставчика рекламация по образец. 

5.1. Клиентът следва да върне продукта на доставчика в състоянието, в което е бил доставен – с оригиналната опаковка, с незасегнати гаранционни 

стикери и/или белези и всички придружаващи документи (ръководство за инсталация, експлоатация и т н). Клиентът следва да приложи и касов бон 

(или разписка за ППП) или фактура, протоколи, актове или други документи за конкретната покупка, установяващи несъответствието на стоката с 

договореното. 

5.2. При предявяване на рекламация от клиент се взема под внимание направеното искане от клиента (за ремонт или замяна на продукта), годността и 

степента на несъответствие на продукта, стойността на продукта и необходимия ремонт, след което Доставчикът взема решение съобразно 

действащите нормативни актове дали да сервизира продукта или да го замени с друг. Решението на Доставчика по всяка една рекламация е 

окончателно и не подлежи на преразглеждане. 

5.3. Рекламация може да се предяви до две години от доставката на продукта. 

5.4. При установяване на фабрични дефекти на закупения продукт рекламация се предявява в деня на получаването на стоката от клиента. 

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. Освен в случаите от т.5.4. тогава разходите са за сметка на доставчика. 

7. Гаранцията важи само за територията на Република България. 

8. За да върнете продукт трябва да подадете информация за рекламация по e-mail до info@vsh.bg като опишете проблема, дата на 

закупуване/получаване, номер на поръчка и да изпратите продукта с куриер по ваш избор. За Ваше улеснение може да използвате качения на сайта 

образец на Формуляр за предявяване на рекламация. Транспортните разходи са за сметка на клиента (освен по т5.4). Не изпращайте с наложен 

платеж. При изпращане на пратката задължително трябва да е застрахована (обявена стойност и чупливо), с включена опция за преглед. Продуктите 

трябва да бъдат върнати в състоянието което са получени и в пълна окомплектовка. Начин на връщане – Спиди за офис „Русе Технополис“ до Ви 

Смарт Хоум ООД, тел: 0879 049 849. 

9. За контакти: info@vsh.bg, тел 0879 049 849 (9:00 до 18:00 в делнични дни). 
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