Lieferumfang

Temperaturbeständig: Glas-Frischhaltedosen von -20 °C
bis +250 °C; Deckel von -20 °C bis +100 °C
Herstellungsdatum (Monat/Jahr):
03/2022

Bestimmungsgemäße Verwendung

SÚPRAVA SKLENÝCH POTRAVINOVÝCH
DÓZ
Navod na použivanie
КОМПЛЕКТ СТЪКЛЕНИ КУТИИ
Ръководството за използване

IAN 377071_2110

+ 250 °C
- 20 °C
+ 100 °C
- 20 °C

Glas: bis +250 °C erhitzbar
Deckel: bis +100 °C erhitzbar

Befüllen Sie den Artikel mit Inhalt und verschließen Sie
den Artikel mit dem entsprechenden Deckel. Befüllen Sie
den Artikel nur bis ca. fingerbreit unter dem Rand.

Maße und Fassungsvermögen:
Größe S: ca. 15,6 x 11,5 x 5,4 cm (L x B x H) / ca. 0,37 l
Größe M: ca. 18,2 x 13,5 x 6,2 cm (L x B x H) / ca. 0,63 l
Größe L: ca. 21 x 16 x 7 cm (L x B x H) / ca. 1,02 l

RECIPIENTE DEPOZITARE
Instrucţiuni de utilizare

** Artikel ist zerbrechlich

Verwendung

Technische Daten

GLAS-LUNCHBOXEN-SET
Gebrauchsanweisung

Tiefkühl geeignet

BPA-frei (kein Bisphenol A)

3 x Glas-Lunchbox
1 x Gebrauchsanweisung
1 x Kurzanleitung

GLAS-LUNCHBOXEN-SET

Hinweise zur Garantie und
Serviceabwicklung

Spülmaschinen geeignet

Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch und nicht
für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden.
Der Artikel ist für Lebensmittel geeignet.
Der Artikel ist nicht bruchsicher. Verwenden Sie den
Artikel nicht, wenn er beschädigt ist.
Lassen Sie den Artikel nur langsam abkühlen.
Meiden Sie zudem starke Temperaturwechsel.
Verwenden Sie Ofenhandschuhe zum Herausnehmen
aus der Mikrowelle bzw. dem Backofen.
Der Artikel eignet sich für die Spülmaschine und für den
Kühl- und Tiefkühlschrank.
* Die Glas-Frischhaltedosen sind ohne Deckel für den
Ofen und für die Mikrowelle geeignet.
** Die Glas-Frischhaltedosen sind zerbrechlich.
Lebensmittelecht
* Backofen geeignet

Lagerung, Reinigung
Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer trocken
und sauber bei Raumtemperatur.
Prüfen Sie den Artikel vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen oder Abnutzungen. Der Artikel darf nur in
einwandfreiem Zustand verwendet werden!
Reinigen Sie den Artikel sorgfältig vor der ersten Verwendung. Nur mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel
reinigen und anschließend mit einem Reinigungstuch
trockenwischen.
WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung
Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmaterialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. Verpackungsmaterialien, wie z. B. Folienbeutel, gehören nicht
in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungsmaterial
für Kinder unerreichbar auf.
Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung
umweltschonend.

Der Artikel wurde mit großer Sorgfalt und unter ständiger
Kontrolle produziert. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR
GmbH räumt privaten Endkunden auf diesen Artikel
drei Jahre Garantie ab Kaufdatum (Garantiefrist) nach
Maßgabe der folgenden Bestimmungen ein.
Die Garantie gilt nur für Material- und Verarbeitungsfehler. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, die
der normalen Abnutzung unterliegen und deshalb als
Verschleißteile anzusehen sind (z. B. Batterien) sowie
nicht auf zerbrechliche Teile, z. B. Schalter, Akkus oder
Teile, die aus Glas gefertigt sind.
Ansprüche aus dieser Garantie sind ausgeschlossen,
wenn der Artikel unsachgemäß oder missbräuchlich oder
nicht im Rahmen der vorgesehenen Bestimmung oder des
vorgesehenen Nutzungsumfangs verwendet wurde oder
Vorgaben in der Anleitung/Anweisung nicht beachtet
wurden, es sei denn, der Endkunde weist nach, dass ein
Material- oder Verarbeitungsfehler vorliegt, der nicht auf
einem der vorgenannten Umstände beruht.
Ansprüche aus der Garantie können nur innerhalb der
Garantiefrist unter Vorlage des Originalkassenbelegs
geltend gemacht werden. Bitte bewahren Sie deshalb
den Originalkassenbeleg auf. Die Garantiefrist wird
durch etwaige Reparaturen aufgrund der Garantie, gesetzlicher Gewährleistung oder Kulanz nicht verlängert.
Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile.
Bitte wenden Sie sich bei Beanstandungen zunächst an
die untenstehende Service-Hotline oder setzen Sie sich
per E-Mail mit uns in Verbindung. Liegt ein Garantiefall
vor, wird der Artikel von uns – nach unserer Wahl – für
Sie kostenlos repariert, ersetzt oder der Kaufpreis erstattet. Weitere Rechte aus der Garantie bestehen nicht.
Ihre gesetzlichen Rechte, insbesondere Gewährleistungsansprüche gegenüber dem jeweiligen Verkäufer, werden
durch diese Garantie nicht eingeschränkt.
IAN: 377071_2110

Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung
verschiedener Materialien zur Rückführung in
den Wiederverwertungskreislauf (Recycling).
Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol – das den
Verwertungskreislauf widerspiegeln soll – und einer
Nummer, die das Material kennzeichnet.

Tel.: 0800 1528352
(Kostenfrei aus dem deutschen
Fest- und Mobilfunknetz)
kundenmanagement@kaufland.de

* Für Mikrowelle geeignet
DE

DE

DE

Felicitări!
Ați ales să achiziționați un produs de calitate
superioară. Înainte de prima utilizare, trebuie să
vă familiarizați cu produsul dumneavoastră.
Citiți cu atenție următoarele instrucțiuni de utilizare.
Utilizați produsul numai în modul descris și în
scopurile de utilizare prevăzute. Păstrați aceste
instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur. În cazul
predării produsului unei alte persoane, transmiteți
toată documentația acestuia.

*

Adecvat pentru utilizarea în cuptor

* Adecvat pentru utilizarea în cuptorul cu
microunde
Adecvat pentru spălarea în mașina de
spălat vase

**
+ 250 °C
- 20 °C

Date tehnice

+ 100 °C
- 20 °C

Dimensiuni și capacitate:
Mărimea S: cca. 15,6 x 11,5 x 5,4 cm
(lungime x lăţime x înălţime)/cca. 0,37 l
Mărimea M: cca. 18,2 x 13,5 x 6,2 cm
(lungime x lăţime x înălţime)/cca. 0,63 l
Mărimea L: cca. 21 x 16 x 7 cm
(lungime x lăţime x înălţime)/cca. 1,02 l

Produsul este casant

Sticlă: Se poate încălzi până la +250 °C
Capac: Se poate încălzi până la +100 °C
Fără BPA (fără bisfenol A)

Utilizare

Termorezistentă: caserole din sticlă de la -20 °C
până la +250 °C; capac de la -20 °C până la
+100 °C
Data de fabricație (luna/anul):
03/2022

Destinație de utilizare
Produsul este destinat exclusiv utilizării în scop
personal și nu se utilizează în scop comercial.
Produsul este adecvat pentru alimente.
Produsul nu este incasabil. Acest produs nu trebuie
utilizat dacă este deteriorat.
Lăsați produsul să se răcească încet.
Evitați, de asemenea, schimbările bruște de
temperatură.
Utilizați mânuși de cuptor pentru scoaterea din
cuptorul cu microunde sau din cuptor.
Produsul este adecvat pentru utilizarea în mașina
de spălat vase și în frigider și congelator.
* Caserolele din sticlă fără capac sunt adecvate pentru utilizarea în cuptor și în cuptorul cu
microunde.
** Caserolele din sticlă sunt casante.

RO/MD

Codul de reciclare servește la marcarea
diverselor materiale pentru reintegrarea în
circuitul de revalorificare (reciclare).
Codul este alcătuit din simbolul de reciclare,
pentru marcarea circuitului de revalorificare, și un
număr de identificare a materialului.

Indicații referitoare la garanție
și operațiuni de service

Adecvat pentru congelare

Pachet de livrare
3 x recipiente depozitare
1 x instrucțiuni de utilizare
1 x ghid de utilizare

Eliminați produsele și ambalajele în mod
ecologic.

Adecvat pentru alimente

Adăugați conținutul dorit în produs și închideți-l cu
capacul corespunzător.
Umpleți produsul numai până la aprox. un deget
sub marginea acestuia.

Depozitare și curățare
În cazul în care nu îl folosiți, depozitați întotdeauna produsul în stare uscată și curată, la temperatura camerei. Înainte de prima utilizare, verificați articolul cu privire la deteriorări sau uzură. Articolul
trebuie utilizat doar în stare ireproșabilă!
Curățați articolul bine înainte de prima utilizare.
Curățați numai cu apă și cu un agent de curățare
mediu și apoi ștergeți cu o lavetă uscată.
IMPORTANT! Nu curățați niciodată produsul cu
detergenți agresivi.

Instrucţiuni privind eliminarea
Eliminați articolul și materialele de ambalare corespunzător reglementărilor locale în vigoare.
Materialele de ambalare ca de ex. pungile de plastic
nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor. Depozitați
materialele de ambalare departe de accesul copiilor.

RO/MD

Articolul a fost fabricat cu mare atenție și supus
unui control permanent. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GmbH acordă clienților finali privați o
garanție de trei ani pentru acest articol de la data
achiziţiei (perioada de garanție) în conformitate
cu următoarele dispoziții. Garanția se aplică doar
pentru defectele de material și de prelucrare.
Garanția nu se extinde asupra părților supuse unei
uzuri normale, fapt pentru care trebuie considerate
piese consumabile (de ex. baterii), nici asupra
pieselor fragile, de ex. butoane, acumulatori sau
piese care sunt fabricate din sticlă.
Se exclude orice drept legal în legătură cu această
garanție dacă articolul a fost utilizat necorespunzător sau abuziv, fără respectarea prevederilor
stabilite sau al scopului de utilizare prevăzut sau
dacă specificațiile din instrucțiunile de utilizare
nu au fost respectate, cu excepția cazului în care
clientul final poate dovedi că există defecte de
material sau de prelucrare care nu se datorează
uneia dintre circumstanțele menționate anterior.
Drepturile din garanție pot fi revendicate doar
cu respectarea termenului de garanție și prin
prezentarea bonului de casă în original. Vă rugăm
astfel să păstrați bonul de casă în original. Durata
garanției nu se va prelungi prin eventuale reparații
realizate în baza garanției, ca urmare a garanției
legale sau prin service-ul acordat după expirarea
garanției. Acest lucru se aplică și în cazul pieselor
înlocuite sau reparate. În cazul lipsei de conformitate survenite în perioada de garanție, termenul
de garanție legală de conformitate și termenul
garanției comerciale se prelungesc cu durata de
nefuncționare a produsului.
Pentru produsele de folosință îndelungată, înlocuite în perioada de garanție, va curge un nou
termen de la data înlocuirii acestora.
RO/MD

Pentru reclamații, vă rugăm să vă adresați întâi
liniei telefonice de service indicată mai jos sau
să luați legătura cu noi prin e-mail. Dacă este un
caz de garanție, articolul va fi reparat, înlocuit
gratuit sau vi se va restitui prețul de achiziție – la
alegerea noastră. Nu se acordă alte drepturi prin
prezenta garanție.
Drepturile dvs. legale, în special cererile de garanție față de vânzătorul respectiv, nu sunt restricționate de această garanție.

Blahoželáme!
Svojím nákupom ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok.
Pred prvým použitím sa s výrobkom dôkladne oboznámte.
Pozorne si prečítajte tento navod na
použivanie.
Výrobok používajte len uvedeným spôsobom a na uvedený účel. Tento navod na použivanie si dobre uschovajte. Pri odovzdávaní výrobku tretej osobe odovzdajte
s výrobkom aj všetky podklady.

IAN: 377071_2110

Rozsah dodávky

Tel.: 0800 080 888
(număr apelabil doar din rețelele
Orange, Vodafone, Telekom, Upc
România şi RCS&RDS)
client@kaufland.ro
Tel.: 0800 1 0800
(număr apelabil gratuit din orice
rețea de telefonie din Moldova)
client@kaufland.md

1 x sklených potravinových dóz
1 x navod na použivanie
1 x krátky návod

Technické údaje
Rozmery objemy:
Veľkosť S: cca 15,6 x 11,5 x 5,4 cm (D x Š x V)/
cca 0,37 l
Veľkosť M: cca 18,2 x 13,5 x 6,2 cm (D x Š x V)/
cca 0,63 l
Veľkosť L: cca 21 x 16 x 7 cm (D x Š x V)/cca 1,02 l
Odolná proti teplote: Sklenené dózy udržiavajúce
čerstvosť od -20 °C do +250 °C; veko od -20 °C do
+100 °C
Dátum výroby (mesiac/rok):
03/2022

Určené použitie
Tento výrobok je určený len na súkromné použitie a nie
na profesionálne použitie.
Výrobok je vhodný pre potraviny.
Výrobok nie je nerozbitný. Výrobok nepoužívajte, keď je
poškodený.
Výrobok nechajte pomaly vychladnúť.
Vyhnite sa príliš rýchlej zmene teploty.
Na vybratie z mikrovlnnej rúry, príp. z rúry použite
chňapku.
Výrobok je vhodný do umývačky riadu do chladničky
a mrazničky.
* Sklenené dózy udržiavajúce čerstvosť sú bez veka
vhodné na sporák a do mikrovlnnej rúry.
** Sklenené dózy udržiavajúce čerstvosť sú rozbitné.

DELTA-SPORT HANDELSKONTOR GMBH
Wragekamp 6 • DE-22397 Hamburg
GERMANY
03/2022
Delta-Sport-Nr.: LB-10642, LB-10643

Vhodné pre pravé potraviny
*

Vhodné do rúry na pečenie

IAN 377071_2110
RO/MD
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Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen
Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten
Verwendung mit dem Artikel vertraut.
Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Gebrauchsanweisung.
Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für
die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese
Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unterlagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls mit
aus.

*

Pokyny k záruke a priebehu
servisu

Vhodné do mikrovlnnej rúry

Vhodné pre umývačky riadu
Vhodné pre zmrazovanie
**
+ 250 °C
- 20 °C

+ 100 °C
- 20 °C

Výrobok je rozbitný

Sklo: Do +250 °C ohrievateľný
Vrchnák: Do +100 °C ohrievateľný
Bez BPA (neobsahuje bisfenol A)

Použitie
Naplňte výrobok obsahom a uzavrite výrobok primeraným vekom.
Naplňte výrobok pod okraj len na cca šírku prsta.

Skladovanie, čistenie
Pri nepoužívaní skladujte výrobok vždy suchý a čistý pri
izbovej teplote.
Pred prvým použitím výrobku skontrolujte, či nie je poškodený alebo opotrebený. Výrobok sa smie používať len v
bezchybnom stave!
Výrobok pred prvým použitím umyte. Čistite iba vodou
a jemným čistiacim prostriedkom a potom utrite dosucha
čistiacou handričkou.
DÔLEŽITÉ! Výrobok nikdy nečistite ostrými čistiacimi
prostriedkami.

Pokyny k likvidácii
Výrobok a obalový materiál zlikvidujte v súlade s
aktuálnymi miestnymi predpismi. Obalový materiál, ako
napr. fóliové vrecúško nepatrí do rúk detí. Obalový
materiál uschovajte mimo dosahu detí.
Výrobky a obaly likvidujte ekologickým
spôsobom.

Výrobok bol vyrobený veľmi starostlivo a pod stálou
kontrolou. Na tento výrobok poskytuje DELTA-SPORT
HANDELSKONTOR GmbH súkromným koncovým užívateľom trojročnú záruku odo dňa kúpy (záručná lehota)
po splnení nasledovných podmienok. Záruka platí len na
chyby materiálu a spracovania.
Záruka sa netýka dielov, ktoré podliehajú bežnému
opotrebeniu a preto ich možno považovať za opotrebiteľné diely (napr. batérie), ako aj krehkých dielov, napr.
vypínače, akumulátory alebo diely, ktoré sú vyrobené
zo skla.
Nároky z tejto záruky zanikajú, keď sa výrobok používal
neodborne alebo nesprávne, mimo určenia na používanie alebo určeného rozsahu používania alebo neboli
dodržané pokyny návodu na obsluhu, s výnimkou, že
koncový užívateľ preukáže, že ide o chybu materiálu
alebo spracovania, ktorá nebola spôsobená niektorou z
hore uvedených okolností.
Záruku je možné uplatniť len počas záručnej lehoty po
predložení originálu pokladničného dokladu. Originál pokladničného dokladu preto prosím uschovajte.
Záručná doba sa kvôli prípadným záručným opravám,
zákonnej záruke alebo ako obchodné gesto nepredlžuje. Platí to aj pre vymenené a opravené diely.
Pri reklamáciách sa prosím najskôr obráťte na dole
uvedenú Service-Hotline alebo sa s nami spojte prostredníctvom e-mailu. Ak sa jedná o záručný prípad, výrobok
– podľa našej voľby – bezplatne opravíme, vymeníme
alebo vrátime kúpnu cenu. Ďalšie práva zo záruky
nevyplývajú.
Vaše zákonné práva, hlavne nároky na záručné plnenie
voči príslušnému predajcovi, nie sú touto zárukou obmedzené.
IAN: 377071_2110
Tel.: 0800 152835
(bezplatne z pevnej aj mobilnej siete)
info@kaufland.sk

Recyklačný kód slúži na označenia rôznych
materiálov na navrátenie do obehu opätovného
využitia. Kód sa skladá z recyklačného symbolu ktorý má odzrkadľovať zhodnotenie recyklačnýého
obehu - a číslo označujúce materiál.

Поздравления!
С Вашата покупка Вие избрахте продукт с високо
качество. Запознайте се с него преди първото му
използване.
За целта прочетете внимателно следващото ръководството за използване.
Използвайте продукта само в съответствие с описанието и за посочените области на приложение. Съхранявайте добре ръководството за използване. При
предаването на продукта на трета страна предайте и
всички документи.

Обхват на доставката

*
*

Подходящ за фризер
**

- 20 °C

+ 100 °C
- 20 °C

Технически данни

Подходящ за микровълнова печка

Подходящ за миялна машина

+ 250 °C

3 x комплект стъклени кутии
1 x ръководството за използване
1 x кратко ръководство

Подходящ за фурна

Продуктът е чуплив

На стъклото: Устойчив на температура до
+250 °C
На капака: Устойчив на температура до
+100 °C
Без BPA (без бисфенол A)

Размери и полезен обем:
Размер S:	ок. 15,6 x 11,5 x 5,4 cm (Д x Ш x В) /
ок. 0,37 l
Размер M:	ок. 18,2 x 13,5 x 6,2 cm (Д x Ш x В) /
ок. 0,63 l
Размер L:	ок. 21 x 16 x 7 cm (Д x Ш x В) /
ок. 1,02 l

Употреба
Напълнете продукта със съдържание и го затворете
със съответния капак.
Пълнете продукта до ок. един пръст под ръба.

Температурна устойчивост: стъклени кутии за съхранение от -20 °C до +250 °C; капак от -20 °C до
+100 °C
Дата на производство (месец/година):
03/2022

Използване по предназначение
Продуктът е предназначен само за лична употреба и
не е подходящ за търговски цели.
Продуктът е подходящ за хранителни продукти.
Продуктът не е нечуплив. Не използвайте продукта,
ако той е повреден.
Оставяйте продукта да се охлажда бавно.
Избягвайте също големи промени в температурата.
Използвайте ръкавици за фурна за изваждане от
микровълнова печка или фурна.
Продуктът е подходящ за миене в миялна машина и
за употреба в хладилник и фризер.
* Стъклените кутии за съхранение са подходящи за
използване във фурна и микровълнова печка, когато
са без капак.
** Стъклените кутии за съхранение са чупливи.

Съхранение, почистване
Съхранявайте продукта винаги сух и чист, на стайна
температура, когато не го използвате.
Преди първата употреба проверете продукта за
повреди или износване. Продуктът може да бъде
използван само в безупречно състояние!
Почистете продукта старателно преди първата употреба. Почиствайте само с вода и мек препарат за
миене и след това подсушавайте с почистваща кърпа.
ВАЖНО! Никога не почиствайте с агресивни почистващи препарати.

Указания за отстраняване като
отпадък
Изхвърляйте продукта и опаковъчните материали
в съответствие с действащите местни разпоредби.
Опаковъчни материали, като напр. полиетиленови
торбички, не трябва да попадат в ръцете на деца.
Съхранявайте опаковъчния материал на място, недостъпно за деца.
Изхвърляйте продуктите и опаковките по
екологичен начин.

Кодът за рециклиране служи за обозначаване
на различни материали за връщане в цикъла
за повторно използване (рециклиране).
Кодът се състои от символа за рециклиране – който трябва да отразява цикъла на утилизация – и от
номер, който указва материала.

Вашите права, произтичащи от посочените разпоредби, не се ограничават от нашата по-долу представена
търговска гаранция и независимо от нея продавачът
на продукта отговаря за липсата на съответствие
на потребителската стока с договора за продажба
съгласно Закона за защита на потребителите.

Указания за гаранцията и процеса
на сервизно обслужване

Гаранционни условия
Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката. Пазете добре оригиналната касова бележка. Този документ е необходим като доказателство за
покупката. Ако в рамките на три години от датата на
закупуване на този продукт се появи дефект на материала или производствен дефект, продуктът ще бъде
безплатно ремонтиран или заменен – по наш избор.
Гаранцията предполага в рамките на тригодишния
гаранционен срок да се представят дефектният уред
и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се
обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал.
Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще
получите обратно ремонтирания или нов продукт. С
ремонта или смяната на продукта не започва да тече
нов гаранционен срок.

Продуктът е произведен с голямо старание и под
постоянен контрол. DELTA-SPORT HANDELSKONTOR
GmbH предоставя на частни крайни клиенти три
години гаранция за този продукт от датата на закупуване (гаранционен срок) в съответствие със следните
разпоредби. Гаранцията важи само за дефекти на
материала и фабрични дефекти. Гаранцията не се
разпростира върху части, които са подложени на
нормално износване и затова трябва да бъдат разглеждани като лесно износващи се части (например
батерии), както и върху чупливи части, като напр.
превключватели, акумулаторни батерии или части
изработени от стъкло.
Претенции по тази гаранция са изключени, ако
продуктът е бил използван неправилно или неправомерно, и не в рамките на предвиденото предназначение или предвидения обхват на употреба или не са
спазени указанията в ръководството за обслужване,
освен ако крайният клиент да докаже, че са налице
дефекти на материала или грешки при обработката,
които не се основават на някое от гореспоменатите
обстоятелства. Претенции по тази гаранция могат да
бъдат предявени само в рамките на гаранционния
срок след представяне на оригиналната касова
бележка. Затова моля, запазете оригиналната касова
бележка. Ако имате оплаквания, моля, обадете се на
горещата линия за обслужване, посочена по-долу,
или се свържете с нас по имейл. Вашите законови
права, по-специално гаранционни искове срещу съответния продавач, не са ограничени от тази гаранция.
Гаранция
Уважаеми клиенти, за този уред получавате 3 години
гаранция от датата на покупката. В случай на несъответствие на продукта с договора за продажба Вие
имате законно право да предявите рекламация пред
продавача на продукта при условията и в сроковете,
определени в чл.112-115* от Закона за защита на
потребителите.

Безопасен за хранителни продукти
SK

SK
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Гаранционен срок и законови претенции
при дефекти
Гаранционната услуга не удължава гаранционния
срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани
части. За евентуално наличните повреди и дефекти
още при покупката трябва да се съобщи веднага след
разопаковането. Евентуалните ремонти след изтичане
на гаранционния срок са срещу заплащане.
Обхват на гаранцията
Уредът е произведен грижливо според строгите изисквания за качество и добросъвестно изпитан преди
доставка. Гаранцията важи за дефекти на материала
или производствени дефекти.
Гаранцията не обхваща частите на продукта, които
подлежат на нормално износване, поради което
могат да бъдат разглеждани като бързо износващи
се части (например филтри или приставки) или
повредите на чупливи части (например прекъсвачи,
батерии или такива произведени от стъкло). Гаранцията отпада, ако уредът е повреден поради неправилно използване или в резултат на неосъществяване на
техническа поддръжка.
За правилната употреба на продукта трябва точно да
се спазват всички указания в упътването за обслужване. Предназначение и действия, които не се препоръчват от упътването за експлоатация или за които то
предупреждава, трябва задължително да се избягват.
BG

Продуктът е предназначен само за частна, а не за
стопанска употреба. При злоупотреба и неправилно
третиране, употреба на сила и при интервенции,
които не са извършени от клона на нашия оторизиран
сервиз, гаранцията отпада.

Сервизно обслужване
България
Тел.: 00800 111 4920
Е-мейл: deltasport@lidl.bg
IAN 377071_2110

Процедура при гаранционен случай
За да се гарантира бърза обработка на Вашия случай, следвайте следните указания:
• За всички запитвания подгответе касовата бележка
и идентификационния номер (IAN 377071_2110)
като доказателство запокупката.
• Вземете артикулния номер от фабричната табелка.
• При възникване на функционални или други дефекти първо се свържете по телефона или чрез имейл
с долупосочения сервизен отдел. След това ще
получите допълнителна информация за уреждането
на Вашата рекламация.
• След съгласуване с нашия сервиз можете да изпратите дефектния продукт на посочения Ви адрес
на сервиза безплатно за Вас, като приложите касовата бележка (касовия бон) и посочите в какво
се състои дефектът и кога е възникнал. За да се
избегнат проблеми с приемането и допълнителни
разходи, задължително използвайте само адреса,
който Ви е посочен.
Осигурете изпращането да не е като експресен
товар или като друг специален товар Изпратетеc
уреда заедно с всички принадлежности, доставени
при покупката, и осигурете достатъчно сигурна
транспортна опаковка.

Вносител
Моля, обърнете внимание, че следващият адрес не е
адрес на сервиза. Първо се свържете с горепосочения сервизен център.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно
обслужване

(2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец,
считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

Ремонти извън гаранцията можете да възложите на
клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той с удоволствие ще Ви направи предварителна калкулация.
Можем да обработваме само уреди, които са достатъчно опаковани и изпратени с платени транспортни
разходи.
Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на
нашия сервиз почистен и с указание за дефекта.
Уредите, изпратени с неплатени транспортни разходи
– с наложен платеж, като експресен или друг специален товар – не се приемат.
Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на изпратените от Вас дефектни уреди.

(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.
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(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на
заплатената сума или за намаляване 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.

ДЕЛТА-СПОРТ ХАНДЕЛСКОНТОР ГМБХ
Врагекамп 6
DE-22397 Хамбург
Германия
* 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 за обезщетение е непропорционален
в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за 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:

(3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на
договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато
след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез
извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на
гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие
на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)
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.

IAN: 377071_2110

1.	стойността на потребителската стока, ако
нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3.	възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан съ значителни неудобства за него.

тел.: 0800 12220
(безплатно от цялата страна)
info@kaufland.bg

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с
договора за продажба.

(4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи
за експедиране на потребителската стока или 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:
1. разваляне на договора и възстановяване на
заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
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