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Гарантійний талон
Шановний Покупець, дякуємо Вам за придбання виробу NAVITEL®! Компанія NAVITEL® докладає всіх можливих
зусиль для надання споживачу товарів і послуг високої якості. Для задоволення запитів покупця проводиться
контроль якості і технічних параметрів товару у відповідності зі стандартами, прийнятими на території України.
У разі виникнення проблем з товаром, споживач завжди може звернутися в сервісні центри, авторизовані
виробником, які повинні надати споживачу негайне обслуговування високої якості. Для правильного заповнення
гарантійного талона, в нього під час продажу повинні бути внесені: серійний номер (S/N) пристрою, дата першого
продажу кінцевому споживачу, назва фірми продавця, наявність печатки продавця і підпису покупця..

Заповнюється продавцем

Найменування моделі
Серійний номер пристрою S/N
Дата продажу
Назва та адреса фірми продавця
Підпис продавця
Печатка фірми продавця

М.П.

Даний гарантійний талон підтверджує зобов’язання виробника щодо задоволення вимог споживачів у разі
виявлення браку. Проте, компанія NAVITEL® залишає за собою право відмовитися від взятих на себе гарантійних
зобов’язань, у разі недотримання умов, перерахованих на наступній сторінці..
Зверніть увагу! Літій-іонний акумулятор, що використовується в пристрої, є вразливим до низьких температур.
Категорично забороняється зберігати і експлуатувати пристрій при температурі нижче +5 градусів за Цельсієм,
інакше пристрій (акумулятор) може вийти з ладу і гарантія буде припинена..
Справжнім підтверджую перевірку працездатності та отримую повністю справний зазначений вище виріб
у повній комплектації з інструкцією по експлуатації українською мовою і повністю згоден(а) з умовами
гарантії. Пристрій оглянуто і перевірено в моїй присутності, видимих пошкоджень не має. З усіма технічними
характеристиками, функціональними можливостями і правилами експлуатації ознайомлений(а).

З умовами надання гарантії згоден.
Підпис покупця
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Умови виконання гарантійних зобов’язань
1. Гарантійний ремонт здійснюється тільки уповноваженими авторизованими сервісними центрами
виробника і поширюється тільки на товари, вироблені компанією NAVITEL®.
2. Гарантійні зобов’язання не поширюються на товар, якщо по відношенню до нього мають місце наступні
факти (випадки платного ремонту):
2.1. Необережне поводження споживача, нещасний випадок, стихійне лихо і обставини
непереборної сили;
2.2. Модифiкацiя обладнання та програмного забезпечення товару способом, вiдмiнним вiд
описаного в керівництві користувача (постачається в комплекті), або інструкції на сайті;
2.3. Відкриття апарату будь-ким, крім як представником сервісного центру;
2.4. Від сутність, зміна або пошкодження серійного номера на апараті;
2.5. Використання товару в промислових або комерційних цілях, а також для інших цілей, не
зазначених в керівництві користувача;
2.6. Контакт продукту з розлитою рідиною або концентрованими парами;
2.7. Потрапляння усередину товару речовини, що не є його складовою частиною;
2.8. Механічні впливи на товар (наприклад, деформація, падіння);
2.9. Вплив на матерiал товару, його руйнування або пошкодження термiчним, хімічним або іншим
шляхом, а також впливом зовнішніх полів;
2.10. Використання разом з товаром аксесуарiв та супутнiх товарiв, що не рекомендовані виробником.
3. Компанія NAVITEL® не несе відповідальності за упущену вигоду, прямий або непрямий збиток, який її
товар може заподіяти людям, тваринам і власності третіх осіб в результаті порушення правил експлуатації,
а також в результаті умисних і випадкових дій споживача.
4. Автомобільний навігатор NAVITEL® - це складний технічний пристрій, що працює за допомогою
програмного забезпечення (далі, ПЗ). Виробник даного товару не може гарантувати, що будь-яке ПЗ,
розроблене самим виробником або сторонніми виробниками, буде працювати без будь-яких недоліків і
буде сумісним з іншими пристроями та ПЗ, і що всі виявлені недоліки можуть і будуть виправлені.
Термін служби товарів NAVITEL® становить:
а)

Автомобільний навігатор: 12 місяців з дати його продажу кінцевому покупцеві;

б)

Батарея, кабель передачі даних, зарядний пристрій: 6 місяців з дати його продажу кінцевому
покупцеві;

в)

Для інших аксесуарів комплекту встановлюється термін служби, мінімальний з можливих
згідно із Законом України.

Однак, враховуючи високу якість товарів, реальний термін служби може бути значно більшим.
Гарантійне обслуговування надається за умови дотримання правил експлуатації тільки на наступні пристрої
(складові частини товару) з комплекту продажу (товару) з наступними гарантійними термінами, починаю з дати
покупки товару, але в межах його терміну служби:
а)

Автомобільний навігатор: 12 місяців;

б)

Батарея, кабель передачі даних, зарядний пристрій: 6 місяців.

У разі перепродажу, гарантійний термін товару не продовжується. При цьому виробник надає гарантійне
обслуговування товару, якщо дата звернення до сервісного центру знаходиться в межах описаного вище
гарантійного терміну.

Імпортер в Україну: ТОВ “НАВІТЕЛ УКРАЇНА”, 02183, м. Київ, вулиця М. Кибальчича, буд. 13А.
Сайт: www.navitel.ua.
Телефон: +38 (044) 498-30-29.
Ел. пошта для зв’язку: service@navitel.ua.
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