
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНЦИОННА КАРТА 

 

BG 

ЛИРИ ЗА БАНЯ  

Продавач........................................................... 

Населено място.............................................. 

Дата на продажба......................................... 

Подпис на 

продавача/печат........................................... 

Купувач......................................................... 

С  фактура №.............................................. 

Дата на закупуване ............................ 

Съгласен съм и приемам гаранционните 

условия на продукта. 

ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

МОДЕЛ ГАРАНЦИОНЕН 

СРОК 

Моля отбележете с 

 „Х“ вида на закупеното 

 изделие 

Алуминиева лира CAYMAN 12 години  

Алуминиева лира ORBIT 12 години  

Алуминиева лира CLASSICA 12 години  

Стоманена лира със СУШИЛНИК 5 години  

Стоманена лира ПРАВА 5 години  

Стоманена лира ОВАЛ 5 години  

Стоманена лира ХРОМ 5 години  

 ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Благодарим Ви, че избрахте един от продуктите на THS Thermostyle. 

Всяка опаковка  съдържа инструкция за монтаж и експлоатация. Опаковката съдържа всички необходими 

аксесоари за монтаж. Монтажа се осъществява от оторизиран и компетентен орган. 

• Подписването на гаранционната карта означава приемане на гаранционните условия; 

• Гаранционният срок започва да тече от датата на издаване на гаранционната карта; 

• Рекламации на закупена стока се приемат срещу представяне на настоящата  гаранционна карта, попълнена 

ясно и четливо с модела на изделието, срока на гаранцията, подпис на продавача и печат на магазина;  

• Валидността на гаранционния срок се удостоверява с документ за покупка /копие от фактура и др./; 

• В рамките на гаранционния срок, производственият дефект се отстранява безплатно, като тялото се демонтира 

и се транспортира до магазина, от който е закупена стоката.   

Гаранцията не се признава в случай на: 

• Повреди, настъпили при транспортиране или неправилен монтаж или неправилна експлоатация; 

• Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени лица; 

• Опит за подправяне на гаранционната карта или представяне на не попълнена гаранционна карта. 

• Използването на вода с високи корозионни характеристики не е разрешено и води до автоматичното 

отпадане на гаранцията. 

 

 

 
Дата на постъпване 

на рекламация 

Дата на 

отремонтиране/

Замяна 

Име на 

Служителя 

Подпис и печат 

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUARANTEE CARD EN  

RADIATORS FOR BATHROOM 
 

Buyer................................................................................ 

Place................................................................... 

Signature and stamp........................................... 

Supplier..............................................................................

.... 

Invoice №........................................................................ 

Date of purchase............................................................. 

I agree and accept the warranty terms of the 

product. 

 ГАРАНЦИОНЕН СРОК 

MODEL WARRANTY Please tick  the 

type of the   

purchased item 

Aluminum radiator for bathroom CAYMAN 12 years  

Aluminum radiator for bathroom ORBIT 12 years  

Aluminum radiator for bathroom CLASSICA 12 years  

Towel radiator WITH A DRIER 5 years  

Towel radiator STRAIGHT 5 years  

Towel radiator OVAL 5 years  

Towel radiator straight CHROME PLATED 5 years  

 WARRANTY  CONDITIONS 

Thank you for choosing one of THS Thermosyle products. 

Each package contains instructions for installation and operation. The packaging contains all  necessary mounting 
accessories. The radiators must be installed by a qualified technician. Otherwise, improper installation may result 
damage that is not covered by warranty conditions.  

 

• Signing the warranty card means that you accept the warranty terms; 

• The warranty period start from date of purchase; 

• Returns of purchased goods are accepted against presenting this warranty card, filled in clearly and legibly with the 
model the term of the guarantee, the signature of the seller and the stamp of the store; 

• The validity of the warranty period is evidenced by a purchase document / copy of the invoice, etc. /; 

• Within the warranty period, the manufacturing defect is removed for free by removing the body and transporting 
it to the shop where the product was purchased. 

The guarantee is not valid in case of: 

• Damage resulting from transportation or incorrect installation or incorrect operation; 

• An attempt to remove the defect from unauthorized persons; 

• Attempting to tamper with the warranty card or presenting an unfilled warranty card. 

• The use of water with high corrosive characteristics is not permitted and leads to the automatic removal of the 
warranty. 
 

 

 

Date of receipt 

оn a claim 

 

Date of Repairs / 

Replacement 

Employee Name Signature and 

stamp 

    

    

    

 


