
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Україна

Модель:

Увага! Вимагайте повністю заповняти гарантійний талон!
Гарантійний талон не є дійсним при неправильному чи не повному заповненню, без печатки продавця та підпису покупця.

Касовий чи товарний чеки повинні бути прикріплені до даного гарантійного талону.

Виріб отримано в робочому стані.
З умовами гарантії ознайомлений та згодний.

Зобов’язуюсь слідувати вимогам, що описані у
інструкції з експлуатації та гарантійному талоні

(підпис покупця)  

Печатка
продавця

Серійний номер:

Дата продажу:

Продавець:

Назва торгуючої організації:

Телефон торгуючої організації:

Адреса:

Заповнення обов’язкове 

Заповнення обов’язкове 

Заповнення обов’язкове 

Заповнення обов’язкове 

Заповнення обов’язкове 

Заповнення бажане

Місце для прикріплення касового
/товарного чеку

 
 



Шановний Покупець!
Вітаємо Вас із придбанням телевізору Philips.

Телевізор являє собою технічно складний пристрій. При бережному та уважному відношенню до виробу та використанню його згідно з правилами експлуатації він буде надійно 
служити Вам довгі роки. Термін експлуатації на даний виріб становить 5 років та обчислюється від дати продажу або від дати виробництва, якщо дату продажу встановити 
неможливо.
Гарантійний строк на даний виріб становить 2 роки та обчислюється від дати продажу. Гарантійні умови надаються Виробником (TP Vision Netherlands B.V., High Tech Campus 
5, 5656 AE Eindhoven, The Netherlands) та ні у якій мірі не порушують прав, наданих споживачеві згідно з чинним законодавством.
Гарантійні зобов’язання розповсюджуються тільки на вироби, що мають повну ідентифікаційну інформацію (модель на серійний номер), були придбані виключно для особистих 
побутових потреб, що не пов’язані із здійсненням підприємницької діяльності та використовуються у суворій відповідності з інструкцією користувача.
Гарантійні зобов’язання виконуються тільки для виробів, що пройшли митне оформлення на територію України. За гарантійне обслуговування інших моделей відповідальність 
несе торгівельна організація, яка їх імпортувала.

Гарантійні зобов’язання не розповсюджуються на вибір, недоліки якого виникли у разі:
1. відсутності правильно та повністю оформленого гарантійного талону або у разі заповнення гарантійного талону не у день придбання виробу;
2. виправлення або підробки зазначених вище документів;
3. неможливості визначити модель та серійний номер виробу;
4. порушення правил використання, що зазначені в інструкції з експлуатації виробу; 
5. потрапляння сторонніх предметів, зокрема, комах та рідини у середину виробу;
6. виявлення факту втручання третіх осіб, що не мають на це відповідного дозволу від Виробника;
7. випадкових механічних та інших пошкоджень пристрою, що були спричинені зовнішніми чинниками, зокрема,  перепадами напруги, блискавкою, пожежею, водою,
 недбалістю та ін. чинниками, що не піддаються контролю з боку Виробника;
8. якщо претензії пред’являються щодо робочих характеристик пристрою, які відповідають вказаним у специфікації.

Гарантійні зобов’язання не розповсюджуються на витратні матеріали та аксесуари, включаючи але не обмежуючись:  елементи живлення (батарейки), навушники, чохли, 
з’єднувальні кабелі, частини із пластику та скла та ін., що підлягають нормальному зношенню.

Офіційний імпортер на територію України: ТОВ "ТП Віжн Україна", 03680, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, буд. 4, корпус 2, 3-й поверх

Дата виробництва виробу вказана у серійному номері, який розташований на інформаційній табличці і виглядає таким чином, наприклад:
ZH 1C1305 000001, де 13 - рік виробництва (2013 рік), 05 - тиждень виробництва (5й тиждень).

Для отримання додаткової інформації щодо характеристик виробу, його експлуатації чи сервісної підтримки, 
Ви можете зателефонувати до нашого Інформаційного Центру за номером 0-800-500-480,

чи завітати на веб-сторінку www.philips.ua.


