
ГАРАНТЕН ЛИСТ

Вид на уред:

Сериски број на уредот:

Купување на (датум):

Потпис и печат

Преземање на уредот (датум):

Гарантен период продолжен до (датум):

Овластено лице:  

Потпис и печат



УСЛОВИ ЗА ГАРАНЦИЈА

1. Гаранцијата на производот важи 24 месеци од денот на купувањето со приложување на 
сметката и заверен гарантен лист.

2. Оваа гаранција се применува само ако гарантниот лист е целосно и правилно пополнет 
заедно со приложената оригинална сметка, и ако серискиот број не е изменет или 
избришан од производот.

3. Обврските за поправка и замена на производ, или неисправен дел се ограничени во 
зависност од проценката на овластениот сервисен центар.

4. Сите поправки предвидени со гаранцијата мора да ги изврши овластен сервисен 
центар. Не се исплаќаат средства за каква било поправка што не е извршена од овластен 
сервисен центар или за оштетување на производот при такви поправки.

5. Оваа гаранција не го опфаќа следново:

а) периодични прегледи, одржување и поправки или замена на одредени делови кај кои 
постои абење во согласност со објавените спецификации на производот,
б) злоупотреба, оштетување како резултат на неправилна или нестручна употреба, како 
и неправилна инсталација и каква било промена која не e одобрена од овластениот 
сервисен центар,
в) штета предизвикана од временски услови, молња, поплави, пожар, војна, јавни немири, 
слаб напон, неправилна вентилација или која било друга причина што е надвор од 
контрола на Хај комуникации,
г) штета предизвикана од истурање храна или течност или употреба на опасни материи, 
кои можат да влијаат на производот,
д) губење на одредени карактеристики заради разликата во режимот или квалитетот на 
емитувањето на сигналот во различни земји,
ѓ) дефекти на пиксли, кога бројот на дефект е помал од следниве вредности:
Темни пиксели: 7, светли пиксели: 3, вкупно темни и светли пиксели: 8
е) какви било ограничувања на производот и / или специфичности опишани во упатството.

6. Сите производи со течени кристал (LCD), органски LED екрани (OLED) и плазма екрани, 
без оглед на производителот, го губат квалитетот на осветлување со текот на времето.

7. Оваа гаранција важи за крајниот корисник кој легално го купил производот за време на 
гарантниот период.

8. Хај Комуникации не одговара за индиректно или директното губење или оштетување на 
податоците, компактните дискови, видео или аудио касети или која било друга поврзана 
опрема и материјали. Оваа гаранција не ги ограничува правата што купувачот ги има 
според локалниот закон за потрошувачи. 

Хај Комуникации
Трета Македонска Бригада 48
1000 Скопје, РМ
contact@hi.mk
service@hi.mk
+389 2 322 7333
075 405 885


