ПРИЛОЖЕНИЕ
КЪМ ГАРАНЦИОННА КАРТА №
на хладилна техника SNAIGE модел
Сериен №

Дата на закупуване

2 години допълнителна гаранция
С настоящото приложение получавате 2 години допълнителна гаранция за закупена хладилна техника Snaige от моделите по-долу.
Допълнителната гаранция се отнася за хладилна техника с марката Snaige, закупена от магазини Технополис през периода на промоцията от
19.02.2021 г. до 11.03.2021 г., регистрирана на интернет адрес http://www.bgs.bg/snaige/promoadd.php или на тел. 0700 10 218 в срок
от 30 дни от датата на покупката.
1.
Срокът на допълнителната гаранция започва да тече от деня, следващ деня, в който е изтекъл гаранционният срок в гаранционната
карта на закупения уред.
2.
Доколкото в настоящото приложение не е посочено друго, за допълнителната гаранция се прилагат правилата и условията, посочени в
гаранционната карта.
3.
Настоящото приложение е неразделна част от гаранционната карта. Невалидността на гаранционната карта автоматично води до
невалидност на настоящото приложение, освен ако същата е породена от изтичане на посочения в гаранционната карта гаранционен срок.
4.
Право на допълнителна гаранция има само след задължително представяне в оригинал на: гаранционна карта, настоящото
приложение, касова бележка/фактура, удостоверяващи покупка на продукта. Непредставянето, на който и да е от изброените документи в
оригинал, автоматично води до невъзможност за упражняване на правото на допълнителна гаранция.
5.
При несъответствия, посоченото в касовата бележка/фактура има предимство пред гаранционната карта/настоящото приложение.
Хладилник Snaige

RF 31SM-P1002E/22

RF 31SM-P1CB2E/22
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