
Благодарим ви, че закупихте този продукт с марката 
Моторола (Motorola), произведен под лиценз от 
иБайНау еКъмърс (eBuyNow eCommerce Ltd.), за 
краткост наричано иБайНау.
иБайНау дава гаранция за качеството на продуктите, 
произведени от него и закупени в България от 
магазините на упълномощените дилъри.   
иБайНау дава гаранция за своите продукти за срок 
от 2 (две) години от датата на закупуване. Ако по 
време на този период възникне дефект, който се 
дължи на некачествени материали или изработка, 
иБайНау ще замени продукта за своя сметка. За да 
активирате гаранцията на Вашия продукт, 
необходимо е да предоставите касова бележка, 
показваща датата и мястото на закупуване на 
продукта. 
При наличие на някои от следните случаи, 
гаранционните задължения на производителя 
отпадат:
• Несъответни операции, неправилно съхранение или 
монтаж, злоупотреба или неправилна употреба, 
инцидент или небрежност, като например физическа 
повреда (драскотини, пукнатини, счупвания и тн.) на 
повърхността на продукта, резултат от неправилна 
употреба. 
• Контакт с течности, вода, дъжд, екстремна 
влажност, пясък, прах, мръсотия, храна, високи 
температури.
• Употреба на Продуктите или Аксесоарите за 
търговски цели или подлагането им на анормална 
употреба 
• Дефекти или повреди, произтичащи от поправка, 
тестване, настройки, инсталация, поддръжка, промяна 

или модификация на какъвто и да било начин 
от някой, различен от Моторола и иБайНау.
• Промяна/заличаване на серийни номера и маркери 
за дата, счупване на пломби или такива, които имат 
следи от намеса; несъответстващи серийни номера 
или наличие на несъобразни с Моторола или 
непринадлежащи на марката корпуси или части.
• Повреди, настъпили при включване към 
неподходящо електрическо захранване 
• Повреди, настъпили при природни бедствия 
(гъмотевични бури, земетресения, наводнения, 
пожари) или други независещи от иБайНау причини и 
външни влияния.
• Продуктови характеристики, които са 
незначителни и не са вследствие на дефектни 
материали или изработка.
Настоящата Гаранция не покрива продукти (или 
техни части), които подлежат на износване, и 
тяхното естество позволява да бъдат разглеждани 
като консумативи. 
За да се изполва продуктът правилно, потребителят 
трябва да се придържа стриктно към всички 
инструкции за употреба и трябва да се въздържа от 
действия или начин на употреба, отбелязани като 
нежелателни или като такива, с които трябва да се 
внимава. 

Ограничения на гаранцията за определени продукти 
или материали
За някои продукти Гаранцията може да е в зависимост 
от определени ограничения, например според вида на 
използвания материал. Ограниченията на Гаранцията, 
ако има такива, могат да бъдат открити в раздела 
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„Гаранционни ограничения“, в частта „Гаранционно и 
сервизно обслужване“ на указанията за използване 
на продукта. 

Информация за правата на потребителите, 
произтичащи от Гаранцията по чл. 112-115 от Закона 
за защита на потребителите (наричан за краткост 
„ЗЗП“):
Съгласно чл. 112-115 от ЗЗП имате следните права:
Чл. 112 (1) При несъответствие на потребителската 
стока с договора за продажба, потребителят има 
право да предяви рекламация, като поиска от 
продавача да приведе стоката в съответствие с 
договора за продажба.  В този случай потребителят 
може да избира между извършване на ремонт на 
стоката или замяната й с нова, освен ако това е 
невъзможно или избраният от него начин на 
обезщетение е непропорционален в сравнение с 
другия. (2) Смята се, че даден начин на обезщетяване 
на потребителя е непропорционален, ако неговото 
използване налага разходи на продавача,  които в 
сравнение с другия начин на обезщетяване са 
неразумни, като се вземат предвид:
 •   Стойността на потребителската стока ако нямаше 
липса на несъответствие
 •   Значимостта на несъответствието
(3) Възможността да се предложи на потребителя 
друг начин на обезщетяване, който не е свързан със 
значителни неудобства за него.;
Чл. 113 (1) Когато потребителската стока не 
съответства на договора за продажба, продавачът е 
длъжен да я приведе в съответствие с договора за 
продажба; (2) Привеждането на потребителската 
стока в съответствие с договора за продажба трябва 
да се извърши в рамките на един месец, считано от 
предявяването на рекламация от потребителя; (3) 
След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има 
право да развали договора и да му бъде възстановена 
заплатената сума или да иска намаляване на цената на 
потребителската стока съгласно чл. 114. (4) 
Привеждането на потребителската стока в 
съответствие с договора за продажба е безплатно за 
потребителя. Той не дължи разходи за материали и 
труд свързани с ремонта й и не трябва да понася 
значителни неудобства; (5) Потребителят може да 
иска и обезщетение за претърпените вследствие на 
несъответствието вреди. 
Чл. 114 (1) При несъответствие на потребителската 
стока с договора за продажба и когато потребителят 
не е удовлетворен от решаването на рекламацията по 
чл. 113 той има право на избор между една от следните 
възможности:
 •   Разваляне на договора и възстановяване на 
заплатената от него сума;

 •   Намаляване на цената
(2) Потребителят не може да претендира за 
възстановяване на заплатената сума или за 
намаляване на цената на стоката, когато търговецът 
се съгласи да бъде извършена замяна на 
потребителската стока с нова или да се поправи 
стоката в рамките на един месец от предявяване на 
рекламацията от потребителя. 
(3) Потребителят не може да претендира за 
разваляне на договора, ако несъответствието на 
потребителската стока с договора е незначително. 
Чл. 115 (1) Потребителят може да упражни правото си 
по този раздел в срок до две години, считано от 
доставянето на потребителската стока;
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, 
необходимо за поправката или замяната на 
потребителската стока или за постигане на 
споразумение между продавача и потребителя за 
решаване на спора;
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 
не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване 
на иск, различен от срока по ал. 1. 
Търговската гаранция на Бинатон не оказва влияние 
върху правата на потребителите, произтичащи от 
гаранцията по чл. 112- 115 от Закона за защита на 
потребителите, и по-точно независимо от търговската 
гаранция на Бинатон, продавачът отговаря за липсата 
на съответствие на потребителската стока с договора 
за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от 
Закона за защита на потребителите.  

ВАЖНО:
Гаранцията се признава само срещу предоставяне на 
фискален бон и настоящата гаранционна карта, 
попълнена ясно и четливо с вида, модела и серийния 
номер на продукта, датата на покупката, подписа на 
продавача и печата на магазина. Подправени, 
непопълнени или гаранционни карти, в които има 
зачерквания или задрасквания са невалидни. 
Гаранцията е валидна на територията на цялата 
страна.
Препоръчително е дефектиралият продукт да се 
достави в упълномощения сервиз в оригиналната си 
опаковка. Рискът от повреди по време на транспорт 
до и от сервиза е за сметка на купувача. 
Гаранционният срок не тече в периода, в който 
продукта е в ремонт, от деня на приемане на 
поръчката, до деня, в който купувачът е уведомен да 
получи ремонтирания продукт. Удължаването на 
гаранционния срок в този случай се отчита по 
отразените в гаранционната му карта ремонти.  
Сервиз
Моля, свържете се с търговеца, от който е закупен 
продукта.

Благодарим ви, че закупихте този продукт с марката 
Моторола (Motorola), произведен под лиценз от 
иБайНау еКъмърс (eBuyNow eCommerce Ltd.), за 
краткост наричано иБайНау.
иБайНау дава гаранция за качеството на продуктите, 
произведени от него и закупени в България от 
магазините на упълномощените дилъри.   
иБайНау дава гаранция за своите продукти за срок 
от 2 (две) години от датата на закупуване. Ако по 
време на този период възникне дефект, който се 
дължи на некачествени материали или изработка, 
иБайНау ще замени продукта за своя сметка. За да 
активирате гаранцията на Вашия продукт, 
необходимо е да предоставите касова бележка, 
показваща датата и мястото на закупуване на 
продукта. 
При наличие на някои от следните случаи, 
гаранционните задължения на производителя 
отпадат:
• Несъответни операции, неправилно съхранение или 
монтаж, злоупотреба или неправилна употреба, 
инцидент или небрежност, като например физическа 
повреда (драскотини, пукнатини, счупвания и тн.) на 
повърхността на продукта, резултат от неправилна 
употреба. 
• Контакт с течности, вода, дъжд, екстремна 
влажност, пясък, прах, мръсотия, храна, високи 
температури.
• Употреба на Продуктите или Аксесоарите за 
търговски цели или подлагането им на анормална 
употреба 
• Дефекти или повреди, произтичащи от поправка, 
тестване, настройки, инсталация, поддръжка, промяна 

или модификация на какъвто и да било начин 
от някой, различен от Моторола и иБайНау.
• Промяна/заличаване на серийни номера и маркери 
за дата, счупване на пломби или такива, които имат 
следи от намеса; несъответстващи серийни номера 
или наличие на несъобразни с Моторола или 
непринадлежащи на марката корпуси или части.
• Повреди, настъпили при включване към 
неподходящо електрическо захранване 
• Повреди, настъпили при природни бедствия 
(гъмотевични бури, земетресения, наводнения, 
пожари) или други независещи от иБайНау причини и 
външни влияния.
• Продуктови характеристики, които са 
незначителни и не са вследствие на дефектни 
материали или изработка.
Настоящата Гаранция не покрива продукти (или 
техни части), които подлежат на износване, и 
тяхното естество позволява да бъдат разглеждани 
като консумативи. 
За да се изполва продуктът правилно, потребителят 
трябва да се придържа стриктно към всички 
инструкции за употреба и трябва да се въздържа от 
действия или начин на употреба, отбелязани като 
нежелателни или като такива, с които трябва да се 
внимава. 

Ограничения на гаранцията за определени продукти 
или материали
За някои продукти Гаранцията може да е в зависимост 
от определени ограничения, например според вида на 
използвания материал. Ограниченията на Гаранцията, 
ако има такива, могат да бъдат открити в раздела 
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„Гаранционни ограничения“, в частта „Гаранционно и 
сервизно обслужване“ на указанията за използване 
на продукта. 

Информация за правата на потребителите, 
произтичащи от Гаранцията по чл. 112-115 от Закона 
за защита на потребителите (наричан за краткост 
„ЗЗП“):
Съгласно чл. 112-115 от ЗЗП имате следните права:
Чл. 112 (1) При несъответствие на потребителската 
стока с договора за продажба, потребителят има 
право да предяви рекламация, като поиска от 
продавача да приведе стоката в съответствие с 
договора за продажба.  В този случай потребителят 
може да избира между извършване на ремонт на 
стоката или замяната й с нова, освен ако това е 
невъзможно или избраният от него начин на 
обезщетение е непропорционален в сравнение с 
другия. (2) Смята се, че даден начин на обезщетяване 
на потребителя е непропорционален, ако неговото 
използване налага разходи на продавача,  които в 
сравнение с другия начин на обезщетяване са 
неразумни, като се вземат предвид:
 •   Стойността на потребителската стока ако нямаше 
липса на несъответствие
 •   Значимостта на несъответствието
(3) Възможността да се предложи на потребителя 
друг начин на обезщетяване, който не е свързан със 
значителни неудобства за него.;
Чл. 113 (1) Когато потребителската стока не 
съответства на договора за продажба, продавачът е 
длъжен да я приведе в съответствие с договора за 
продажба; (2) Привеждането на потребителската 
стока в съответствие с договора за продажба трябва 
да се извърши в рамките на един месец, считано от 
предявяването на рекламация от потребителя; (3) 
След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има 
право да развали договора и да му бъде възстановена 
заплатената сума или да иска намаляване на цената на 
потребителската стока съгласно чл. 114. (4) 
Привеждането на потребителската стока в 
съответствие с договора за продажба е безплатно за 
потребителя. Той не дължи разходи за материали и 
труд свързани с ремонта й и не трябва да понася 
значителни неудобства; (5) Потребителят може да 
иска и обезщетение за претърпените вследствие на 
несъответствието вреди. 
Чл. 114 (1) При несъответствие на потребителската 
стока с договора за продажба и когато потребителят 
не е удовлетворен от решаването на рекламацията по 
чл. 113 той има право на избор между една от следните 
възможности:
 •   Разваляне на договора и възстановяване на 
заплатената от него сума;

 •   Намаляване на цената
(2) Потребителят не може да претендира за 
възстановяване на заплатената сума или за 
намаляване на цената на стоката, когато търговецът 
се съгласи да бъде извършена замяна на 
потребителската стока с нова или да се поправи 
стоката в рамките на един месец от предявяване на 
рекламацията от потребителя. 
(3) Потребителят не може да претендира за 
разваляне на договора, ако несъответствието на 
потребителската стока с договора е незначително. 
Чл. 115 (1) Потребителят може да упражни правото си 
по този раздел в срок до две години, считано от 
доставянето на потребителската стока;
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, 
необходимо за поправката или замяната на 
потребителската стока или за постигане на 
споразумение между продавача и потребителя за 
решаване на спора;
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 
не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване 
на иск, различен от срока по ал. 1. 
Търговската гаранция на Бинатон не оказва влияние 
върху правата на потребителите, произтичащи от 
гаранцията по чл. 112- 115 от Закона за защита на 
потребителите, и по-точно независимо от търговската 
гаранция на Бинатон, продавачът отговаря за липсата 
на съответствие на потребителската стока с договора 
за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от 
Закона за защита на потребителите.  

ВАЖНО:
Гаранцията се признава само срещу предоставяне на 
фискален бон и настоящата гаранционна карта, 
попълнена ясно и четливо с вида, модела и серийния 
номер на продукта, датата на покупката, подписа на 
продавача и печата на магазина. Подправени, 
непопълнени или гаранционни карти, в които има 
зачерквания или задрасквания са невалидни. 
Гаранцията е валидна на територията на цялата 
страна.
Препоръчително е дефектиралият продукт да се 
достави в упълномощения сервиз в оригиналната си 
опаковка. Рискът от повреди по време на транспорт 
до и от сервиза е за сметка на купувача. 
Гаранционният срок не тече в периода, в който 
продукта е в ремонт, от деня на приемане на 
поръчката, до деня, в който купувачът е уведомен да 
получи ремонтирания продукт. Удължаването на 
гаранционния срок в този случай се отчита по 
отразените в гаранционната му карта ремонти.  
Сервиз
Моля, свържете се с търговеца, от който е закупен 
продукта.



Благодарим ви, че закупихте този продукт с марката 
Моторола (Motorola), произведен под лиценз от 
Бинатон Електроникс Интернешънъл (Binatone 
Electronics International LTD), за краткост наричано 
Бинатон.
Бинатон дава гаранция за качеството на продуктите, 
произведени от него и закупени в България от 
магазините на упълномощените дилъри.   
Бинатон дава гаранция за своите продукти за срок от 
2 (две) години от датата на закупуване. Ако по време 
на този период възникне дефект, който се дължи на 
некачествени материали или изработка, Бинатон ще 
замени продукта за своя сметка. За да активирате 
гаранцията на Вашия продукт, необходимо е да 
предоставите касова бележка, показваща датата и 
мястото на закупуване на продукта. 
При наличие на някои от следните случаи, 
гаранционните задължения на производителя 
отпадат:
 •   Несъответни операции, неправилно съхранение или 
монтаж, злоупотреба или неправилна употреба, 
инцидент или небрежност, като например физическа 
повреда (драскотини, пукнатини, счупвания и тн.) на 
повърхността на продукта, резултат от неправилна 
употреба. 
 •   Контакт с течности, вода, дъжд, екстремна 
влажност, пясък, прах, мръсотия, храна, високи 
температури.
 •   Употреба на Продуктите или Аксесоарите за 
търговски цели или подлагането им на анормална 
употреба 
 •   Дефекти или повреди, произтичащи от поправка, 
тестване, настройки, инсталация, поддръжка, промяна 

или модификация на какъвто и да било начин от 
някой, различен от Моторола и Бинатон.
 •   Промяна/заличаване на серийни номера и маркери 
за дата, счупване на пломби или такива, които имат 
следи от намеса; несъответстващи серийни номера 
или наличие на несъобразни с Моторола или 
непринадлежащи на марката корпуси или части.
 •   Повреди, настъпили при включване към 
неподходящо електрическо захранване 
 •   Повреди, настъпили при природни бедствия 
(гъмотевични бури, земетресения, наводнения, 
пожари) или други независещи от Бинатон причини и 
външни влияния.
 •   Продуктови характеристики, които са незначителни 
и не са вследствие на дефектни материали или 
изработка.
Настоящата Гаранция не покрива продукти (или техни 
части), които подлежат на износване, и тяхното 
естество позволява да бъдат разглеждани като 
консумативи. 
За да се изполва продуктът правилно, потребителят 
трябва да се придържа стриктно към всички 
инструкции за употреба и трябва да се въздържа от 
действия или начин на употреба, отбелязани като 
нежелателни или като такива, с които трябва да се 
внимава. 

Ограничения на гаранцията за определени продукти 
или материали
За някои продукти Гаранцията може да е в зависимост 
от определени ограничения, например според вида на 
използвания материал. Ограниченията на Гаранцията, 
ако има такива, могат да бъдат открити в раздела 
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1. 3.2.

„Гаранционни ограничения“, в частта „Гаранционно и 
сервизно обслужване“ на указанията за използване 
на продукта. 

Информация за правата на потребителите, 
произтичащи от Гаранцията по чл. 112-115 от Закона 
за защита на потребителите (наричан за краткост 
„ЗЗП“):
Съгласно чл. 112-115 от ЗЗП имате следните права:
Чл. 112 (1) При несъответствие на потребителската 
стока с договора за продажба, потребителят има 
право да предяви рекламация, като поиска от 
продавача да приведе стоката в съответствие с 
договора за продажба.  В този случай потребителят 
може да избира между извършване на ремонт на 
стоката или замяната й с нова, освен ако това е 
невъзможно или избраният от него начин на 
обезщетение е непропорционален в сравнение с 
другия. (2) Смята се, че даден начин на обезщетяване 
на потребителя е непропорционален, ако неговото 
използване налага разходи на продавача,  които в 
сравнение с другия начин на обезщетяване са 
неразумни, като се вземат предвид:
• Стойността на потребителската стока ако нямаше 
липса на несъответствие
• Значимостта на несъответствието
(3) Възможността да се предложи на потребителя 
друг начин на обезщетяване, който не е свързан със 
значителни неудобства за него.;
Чл. 113 (1) Когато потребителската стока не 
съответства на договора за продажба, продавачът е 
длъжен да я приведе в съответствие с договора за 
продажба; (2) Привеждането на потребителската 
стока в съответствие с договора за продажба трябва 
да се извърши в рамките на един месец, считано от 
предявяването на рекламация от потребителя; (3) 
След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има 
право да развали договора и да му бъде възстановена 
заплатената сума или да иска намаляване на цената на 
потребителската стока съгласно чл. 114. (4) 
Привеждането на потребителската стока в 
съответствие с договора за продажба е безплатно за 
потребителя. Той не дължи разходи за материали и 
труд свързани с ремонта й и не трябва да понася 
значителни неудобства; (5) Потребителят може да 
иска и обезщетение за претърпените вследствие на 
несъответствието вреди. 
Чл. 114 (1) При несъответствие на потребителската 
стока с договора за продажба и когато потребителят 
не е удовлетворен от решаването на рекламацията по 
чл. 113 той има право на избор между една от следните 
възможности:
• Разваляне на договора и възстановяване на 
заплатената от него сума;

 • Намаляване на цената
(2) Потребителят не може да претендира за 
възстановяване на заплатената сума или за 
намаляване на цената на стоката, когато търговецът 
се съгласи да бъде извършена замяна на 
потребителската стока с нова или да се поправи 
стоката в рамките на един месец от предявяване на 
рекламацията от потребителя. 
(3) Потребителят не може да претендира за 
разваляне на договора, ако несъответствието на 
потребителската стока с договора е незначително. 
Чл. 115 (1) Потребителят може да упражни правото си 
по този раздел в срок до две години, считано от 
доставянето на потребителската стока;
(2)  Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, 
необходимо за поправката или замяната на 
потребителската стока или за постигане на 
споразумение между продавача и потребителя за 
решаване на спора;
(3)  Упражняването на правото на потребителя по ал. 
1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване 
на иск, различен от срока по ал. 1. 
Търговската гаранция на иБайНау не оказва влияние 
върху правата на потребителите, произтичащи от 
гаранцията по чл. 112- 115 от Закона за защита на 
потребителите, и по-точно независимо от 
търговската гаранция на иБайНау, продавачът 
отговаря за липсата на съответствие на 
потребителската стока с договора за продажба 
съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за 
защита на потребителите.

ВАЖНО: Гаранцията се признава само срещу 
предоставяне на фискален бон и настоящата 
гаранционна карта, попълнена ясно и четливо с 
вида, модела и серийния номер на продукта, датата 
на покупката, подписа на продавача и печата на 
магазина. Подправени, непопълнени или 
гаранционни карти, в които има зачерквания или 
задрасквания са невалидни. Гаранцията е валидна 
на територията на цялата страна.
Препоръчително е дефектиралият продукт да се 
достави в упълномощения сервиз в оригиналната си 
опаковка. Рискът от повреди по време на транспорт 
до и от сервиза е за сметка на купувача. 
Гаранционният срок не тече в периода, в който 
продукта е в ремонт, от деня на приемане на 
поръчката, до деня, в който купувачът е уведомен да 
получи ремонтирания продукт. Удължаването на 
гаранционния срок в този случай се отчита по 
отразените в гаранционната му карта ремонти.  
Сервиз
Моля, свържете се с търговеца, от който е закупен 
продукта.

Благодарим ви, че закупихте този продукт с марката 
Моторола (Motorola), произведен под лиценз от 
Бинатон Електроникс Интернешънъл (Binatone 
Electronics International LTD), за краткост наричано 
Бинатон.
Бинатон дава гаранция за качеството на продуктите, 
произведени от него и закупени в България от 
магазините на упълномощените дилъри.   
Бинатон дава гаранция за своите продукти за срок от 
2 (две) години от датата на закупуване. Ако по време 
на този период възникне дефект, който се дължи на 
некачествени материали или изработка, Бинатон ще 
замени продукта за своя сметка. За да активирате 
гаранцията на Вашия продукт, необходимо е да 
предоставите касова бележка, показваща датата и 
мястото на закупуване на продукта. 
При наличие на някои от следните случаи, 
гаранционните задължения на производителя 
отпадат:
 •   Несъответни операции, неправилно съхранение или 
монтаж, злоупотреба или неправилна употреба, 
инцидент или небрежност, като например физическа 
повреда (драскотини, пукнатини, счупвания и тн.) на 
повърхността на продукта, резултат от неправилна 
употреба. 
 •   Контакт с течности, вода, дъжд, екстремна 
влажност, пясък, прах, мръсотия, храна, високи 
температури.
 •   Употреба на Продуктите или Аксесоарите за 
търговски цели или подлагането им на анормална 
употреба 
 •   Дефекти или повреди, произтичащи от поправка, 
тестване, настройки, инсталация, поддръжка, промяна 

или модификация на какъвто и да било начин от 
някой, различен от Моторола и Бинатон.
 •   Промяна/заличаване на серийни номера и маркери 
за дата, счупване на пломби или такива, които имат 
следи от намеса; несъответстващи серийни номера 
или наличие на несъобразни с Моторола или 
непринадлежащи на марката корпуси или части.
 •   Повреди, настъпили при включване към 
неподходящо електрическо захранване 
 •   Повреди, настъпили при природни бедствия 
(гъмотевични бури, земетресения, наводнения, 
пожари) или други независещи от Бинатон причини и 
външни влияния.
 •   Продуктови характеристики, които са незначителни 
и не са вследствие на дефектни материали или 
изработка.
Настоящата Гаранция не покрива продукти (или техни 
части), които подлежат на износване, и тяхното 
естество позволява да бъдат разглеждани като 
консумативи. 
За да се изполва продуктът правилно, потребителят 
трябва да се придържа стриктно към всички 
инструкции за употреба и трябва да се въздържа от 
действия или начин на употреба, отбелязани като 
нежелателни или като такива, с които трябва да се 
внимава. 

Ограничения на гаранцията за определени продукти 
или материали
За някои продукти Гаранцията може да е в зависимост 
от определени ограничения, например според вида на 
използвания материал. Ограниченията на Гаранцията, 
ако има такива, могат да бъдат открити в раздела 
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1. 3.2.

„Гаранционни ограничения“, в частта „Гаранционно и 
сервизно обслужване“ на указанията за използване 
на продукта. 

Информация за правата на потребителите, 
произтичащи от Гаранцията по чл. 112-115 от Закона 
за защита на потребителите (наричан за краткост 
„ЗЗП“):
Съгласно чл. 112-115 от ЗЗП имате следните права:
Чл. 112 (1) При несъответствие на потребителската 
стока с договора за продажба, потребителят има 
право да предяви рекламация, като поиска от 
продавача да приведе стоката в съответствие с 
договора за продажба.  В този случай потребителят 
може да избира между извършване на ремонт на 
стоката или замяната й с нова, освен ако това е 
невъзможно или избраният от него начин на 
обезщетение е непропорционален в сравнение с 
другия. (2) Смята се, че даден начин на обезщетяване 
на потребителя е непропорционален, ако неговото 
използване налага разходи на продавача,  които в 
сравнение с другия начин на обезщетяване са 
неразумни, като се вземат предвид:
• Стойността на потребителската стока ако нямаше 
липса на несъответствие
• Значимостта на несъответствието
(3) Възможността да се предложи на потребителя 
друг начин на обезщетяване, който не е свързан със 
значителни неудобства за него.;
Чл. 113 (1) Когато потребителската стока не 
съответства на договора за продажба, продавачът е 
длъжен да я приведе в съответствие с договора за 
продажба; (2) Привеждането на потребителската 
стока в съответствие с договора за продажба трябва 
да се извърши в рамките на един месец, считано от 
предявяването на рекламация от потребителя; (3) 
След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има 
право да развали договора и да му бъде възстановена 
заплатената сума или да иска намаляване на цената на 
потребителската стока съгласно чл. 114. (4) 
Привеждането на потребителската стока в 
съответствие с договора за продажба е безплатно за 
потребителя. Той не дължи разходи за материали и 
труд свързани с ремонта й и не трябва да понася 
значителни неудобства; (5) Потребителят може да 
иска и обезщетение за претърпените вследствие на 
несъответствието вреди. 
Чл. 114 (1) При несъответствие на потребителската 
стока с договора за продажба и когато потребителят 
не е удовлетворен от решаването на рекламацията по 
чл. 113 той има право на избор между една от следните 
възможности:
• Разваляне на договора и възстановяване на 
заплатената от него сума;

• Намаляване на цената
(2) Потребителят не може да претендира за 
възстановяване на заплатената сума или за 
намаляване на цената на стоката, когато търговецът 
се съгласи да бъде извършена замяна на 
потребителската стока с нова или да се поправи 
стоката в рамките на един месец от предявяване на 
рекламацията от потребителя. 
(3) Потребителят не може да претендира за 
разваляне на договора, ако несъответствието на 
потребителската стока с договора е незначително. 
Чл. 115 (1) Потребителят може да упражни правото си 
по този раздел в срок до две години, считано от 
доставянето на потребителската стока;
(2)  Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, 
необходимо за поправката или замяната на 
потребителската стока или за постигане на 
споразумение между продавача и потребителя за 
решаване на спора;
(3)  Упражняването на правото на потребителя по ал. 
1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване 
на иск, различен от срока по ал. 1. 
Търговската гаранция на иБайНау не оказва влияние 
върху правата на потребителите, произтичащи от 
гаранцията по чл. 112- 115 от Закона за защита на 
потребителите, и по-точно независимо от 
търговската гаранция на иБайНау, продавачът 
отговаря за липсата на съответствие на 
потребителската стока с договора за продажба 
съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за 
защита на потребителите.

ВАЖНО: Гаранцията се признава само срещу 
предоставяне на фискален бон и настоящата 
гаранционна карта, попълнена ясно и четливо с 
вида, модела и серийния номер на продукта, датата 
на покупката, подписа на продавача и печата на 
магазина. Подправени, непопълнени или 
гаранционни карти, в които има зачерквания или 
задрасквания са невалидни. Гаранцията е валидна 
на територията на цялата страна.
Препоръчително е дефектиралият продукт да се 
достави в упълномощения сервиз в оригиналната си 
опаковка. Рискът от повреди по време на транспорт 
до и от сервиза е за сметка на купувача. 
Гаранционният срок не тече в периода, в който 
продукта е в ремонт, от деня на приемане на 
поръчката, до деня, в който купувачът е уведомен да 
получи ремонтирания продукт. Удължаването на 
гаранционния срок в този случай се отчита по 
отразените в гаранционната му карта ремонти.  
Сервиз
Моля, свържете се с търговеца, от който е закупен 
продукта.




