


































ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Шановний Покупець! Вітаємо Вас з придбанням приладу торго-
вельної марки ARDESTO, який був розроблений та виготовлений 
у відповідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за 
те, що Ви обрали саме цей прилад.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При 
купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1.  Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповне-
ного оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, 
серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*

2.  Строк служби побутової техніки складає 5 років.
3.  Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в 

комерційній діяльності продавець/виробник не несуть гарантійних зобов`язань, сервіс-
не обслуговування виконується на платній основі.

4.  Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні
на виріб, в уповноваженому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним 
законодавством України.

5.  Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, 
викладених в інструкції з виробу.

6.  Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
•  використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
•  механічні пошкодження;
•  пошкодження, що виникли у наслідок потрапляння всередину виробу сторонніх 

предметів, речовин, рідин, комах;
•  пошкодження, що викликані стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою та

ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне 
середовище та ін.);

•  пошкодження, що викликані невідповідністю параметрів живлення, кабельних 
мереж державним стандартам та інших подібних факторів;

•  при експлуатації обладнання в електромережі з відсутнім єдиним контуром зазем-
лення;

•  при порушенні пломб встановлених на виробі;
•  відсутності серійного номера пристрою, або неможливості його ідентифікувати.

7.  Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали та аксесуари, а також фільтри, 
полиці, ящики, підставки та інші ємності для зберігання продуктів.

8.  Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дня продажу.
* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного 
 обслуговування ознайомлений, претензій не маю. 
Підпис покупця __________________________________________________________________

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна
Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12 
www.erc.ua/service

Умови гарантії побутової техніки ARDESTO:
Завод гарантує нормальну роботу виробу протягом 12 місяців з мо-
менту його продажу за умови дотримання споживачем правил екс-
плуатації і догляду, передбачених цією інструкцією.
Термін служби виробу 5 років. Дата виробництва вказана на виробі.
Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо Вас уважно 
вивчити Інструкцію з експлуатації, умови гарантійних зобов’язань, 
перевірити правильність заповнення гарантійного талона. Гарантій-
ний талон дійсний тільки за наявності правильно та чітко зазначених: 
моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких відбитків пе-
чаток фірми-продавця, підпису покупця. Модель та серійний номер 
виробу повинні відповідати зазначеним у гарантійному талоні. При 
порушенні цих умов, а також у випадку, коли дані, зазначені в га-
рантійному талоні змінені, стерті або переписані, гарантійний талон 
визнається недійсним. Налаштування та установка (монтаж, підклю-
чення тощо) виробу, описані в документації, що додається до нього, 
можуть бути виконані як самим користувачем, так і фахівцями сер-
вісного центру відповідного профілю і фірм-продавців (на платній 
основі). При цьому особа (організація), що встановила виріб, несе 
відповідальність за правильність і якість установки (налаштування). 
Просимо Вас звернути увагу на важливість правильної установки ви-
робу як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного 
та безкоштовного сервісного обслуговування. Вимагайте від спеці-
аліста з налаштування внести всі необхідні відомості про установку 
до гарантійного талона. У разі виходу виробу з ладу протягом гаран-
тійного терміну експлуатації з вини виробника, власник має право 
на безкоштовний гарантійний ремонт при пред’явленні правильно 
заповненого гарантійного талона, виробу в заводській комплекта-
ції та пакованні до авторизованого сервісного центру або до місця 
придбання. Задоволення претензій споживача через провину ви-
робника провадиться відповідно до закону України «Про захист прав 
споживачів». При гарантійному ремонті термін гарантії подовжується 
на час ремонту та пересилання.





Інформація про виріб
Виріб
Модель
Серійний номер

Інформація про продавця
Назва торгової організації
Адреса
Дата продажу
Штамп продавця

Талони на гарантійне обслуговування

Талон № 3
Штамп продавця Дата звернення

 Причина
 пошкодження

 Дата
 виконання

Талон № 2
Штамп продавця Дата звернення

 Причина
 пошкодження

 Дата
 виконання

Талон № 1
Штамп продавця Дата звернення

 Причина
 пошкодження

 Дата
 виконання


