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ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Музичне обладнання, а саме - Баян «Тула – 210 (БН-39)» 55х100-II 3-х рядний,
двухголосний, з готовим акомпанементом (далі - Товар) - виготовлений відповідно до
вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 року №506 м.Київ та
Наказу ДЕРЖАВНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ від 01.02.2005 № 28 та іншіх діючих
законів та правових актів на території України.
Продавець гарантує відповідність товару вимогам зазначених нормативних документів за умови
дотримання споживачем правил, які викладено в експлуатаційних документах.
Гарантійний термін – 12 місяців з моменту продажу.
Доставка здійснюється за рахунок Продавця. Заміна та ремонт обладнання, що вийшло з ладу

під час гарантійного терміну проводиться безпосередньо Учасником – переможцем;
Протягом гарантійного терміну експлуатації, який не повинен бути меншим ніж шість місяців,
споживач має право на безоплатне технічне обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків
(відхилення від вимог нормативних документів) - на безоплатний ремонт чи заміну товару або
повернення його вартості згідно з вимогами Закону України "Про захист прав споживачів" та
Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних
побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2002 р. N
506.
Зворотний бік гарантійного зобов'язання
У разі коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням правил або
споживач не виконував рекомендацій підприємства, що виконує роботи з гарантійного
обслуговування товару, ремонт провадиться за рахунок споживача.
Постачальник гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну
служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або
ремонту за рахунок споживача), а якщо такий термін не встановлюється - протягом 10 років.
Термін служби (придатності) товару припиняється у разі:
внесення у конструкцію товару змін та здійснення доробок, а також використання вузлів, деталей,
комплектуючих виробів, не передбачених нормативними документами;
використання не за призначенням;
пошкодження споживачем;

порушення споживачем правил експлуатації товару.
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