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Моля, прочетете всички инструкции, преди да използвате този продукт. 

Консултирайте се с лекар, преди да започнете всяка тренировъчна програма или усилена 
дейност.  

ВНИМАНИЕ: Максимално тегло тегло: 120 кг 

ВНИМАНИЕ: Съдържанието на този пакет не е подходящо за деца под 3 години. Съдържа 
малки части, които могат да причинят задушаване. 

Не позволявайте повече от един човек да използва този продукт в дадено време.  

НЕОБХОДИМО Е СГЛОБЯВАНЕ ОТ ВЪЗРАСТНИ. 

ВЪВЕДЕНИЕ 
Искаме всички наши клиенти да бъдат напълно доволни от тяхната покупка. Моля, отделете 
време, за да прегледате съдържанието на току-що получения продукт, за да сте сигурни, че 
всички части са включени. Ако установите, че някои части липсват или са повредени, с радост ще 
Ви предоставим резервни части. Моля, имайте предвид, че при заявки за подмяна на повредени 
части, ще ни е необходима снимка за представяне в нашия офис за контрол на качеството и / или 
изпращане на повредената част (и) до нас. 
ВНИМАНИЕ: Въпреки че се прави всеки опит за осигуряване на най-висока степен на защита на 
цялото оборудване, ние не можем да гарантираме свобода от нараняване. Потребителят поема 
всички рискове от нараняване поради употреба. Всички стоки се продават при това условие, 
което никой представител на компанията не може да промени. 
 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 
•  Моля, прочетете тези инструкции изцяло преди употреба, и ги запазете за бъдеща справка. 
• Уверете се, че този продукт е сглобен правилно според инструкциите в ръководството. Това 
ръководство е предназначено да ви помогне да сглобите, настроите, поддържате и използвате 
продукта. Той съдържа важна информация относно вашата безопасност и използването на това 
оборудване. 
• ВИНАГИ се консултирайте с Вашия лекар или друг медицински специапланка, преди да започнете 
да използвате инверсионна лежанка. Не използвайте това оборудване, ако имате някое от 
следните съществуващи медицински състояния: Изключително затлъстяване, глаукома, 
отделяне на ретината, конюнктивит, сте бременна или може да сте бременна, травми на 
гръбначния стълб, церебрална склероза, подути стави, ушни инфекции, високо кръвно 
налягане , Хипертония, скорошни удари или преходни исхемични атаки, сърдечни или 
кръвоносни нарушения, хиатус или вентрални хернии, костни слабости; включително, но не 
само: остеопороза, нелекувани фрактури, модулни щифтове или хирургично имплантирани 
ортопедични опори или използвате антикоагуланти или аспиринови схеми. 
• Спрете веднага да използвате инверсионната лежанка, ако почувствате необичаен физически 
дискомфорт, натиск, болка, слабост или виене на свят при използване на оборудването. 
• ВИНАГИ се връщайте в изправено положение бавно. Връщането твърде бързо може да доведе до 
замайване или гадене. 
• ВИНАГИ гарантирайте, че този продукт е здрав и на равна повърхност. Препоръчва се да 
използвате защитна повърхност под тази инверсионна лежанка. 
• ВИНАГИ се уверете, че ключалката за безопасност е на сигурно място, когато не използвате 
инверсионната лежанка. 
• ВИНАГИ се уверете, че всички заключващи щифтове са на място, преди да използвате тази 
лежанка. 
• ВИНАГИ уверете се, че предпазният ремък е здраво закрепен, дори когато масата не се използва. 
• НИКОГА не позволявайте на децата да използват или да играят на или близо до тази лежанка. 
Този артикул трябва да се използва само от знаещи възрастни. 
• НИКОГА не поставяйте тази лежанка, където децата и хората, които не са запознати с 
опасностите, свързани с използването на инверсионна лежанка, ще имат неконтролиран и 
неоторизиран достъп до нея. 
  
• Измерванията на височината на централната лента са само насоки. Може да се наложи да 
регулирате тази лента във всяка посока в зависимост от телесната маса и теглото. Докато не сте 
сигурни, че сте постигнали правилната настройка на тази лента, трябва да използвате помощник. 
• Уверете се, че знаете как инверсионната лежанка ще реагира на движенията на ръцете ви и 
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изместването на теглото, преди да опитате инверсии, по-големи от 30 градуса. Изисква се, докато 
не сте сигурни как работи тази конкретна лежанка за обръщане, да използвате споттер за 
възрастни, за да ви помогне с упражненията, дори ако сте използвали лежанка за инверсия преди. 
 
• НЕ превишавайте препоръчителната максимална тежест от 120 кг. 
 
• Тази машина е предназначена само за домашна употреба и не е предназначена за търговска 
употреба. 
• Преди да използвате този продукт, проверете вашата машина; уверете се, че всички гайки и 
болтове са плътно и в изправно състояние, заменете всички износени, дефектни или липсващи 
части. 
• НЕ носете свободни облекла, катарами или бижута, включително, но не само пръстени, вериги и 
щифтове, преди да започнете упражнението; това може да бъде изключително опасно. 
• Препоръчва се да носите подходящо фитнес облекло, когато използвате тази машина. Всички 
елементи трябва да бъдат извадени от джобовете преди обръщане. Консултирайте се с вашия 
лекар, преди да започнете някоя програма за упражнения, за да оцените сегашното си ниво на 
фитнес и да определите програмата за упражнения, която е най-подходяща за вашата конкретна 
възраст и състояние. 
• Ако почувствате болка или стягане в гърдите, неравномерен пулс, задух, припадък или друг 
необичаен дискомфорт по време на упражнения, спрете и потърсете медицинска помощ и / или се 
консултирайте с вашия лекар, преди да продължите. 
• Безопасността и целостта, проектирани в машината, могат да се поддържат само когато 
оборудването редовно се проверява за повреди и поправка. Отговорността на потребителя / 
собственика или оператора на съоръжението е единствената отговорност да осигури редовното 
техническо обслужване. Износените или повредени компоненти трябва да бъдат незабавно 
заменени или оборудването отстранено от експлоатация до извършване на ремонта.
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СХЕМА 
 

 

СПИСЪК С ЧАСТИТЕ 
 

Part Description Qty 

1 Front Base Frame 1 

2 Rear Base Frame 1 

3 Backrest support frame 1 

4 Connect sheet 2 

5 Lock Pin 6*L43 2 

6L Handlebar-left 1 

6R Handlebar-right 1 

7 Body height adjustment tube 1 

8 Foot rest plate 1 

9 Adjustable leg hold tube 1 

10 Backrest pad 1 

11L Support sheet 1 



6 
 

11R Support sheet 1 

12 Position metal sheet 2 

13 Hexagonal bolt M10*35 2 

14 Hexagonal bolt M10*30 2 

15 Flat washer M10 6 

16 Lock Nut M10 6 

17 Screw M6*10 4 

18 Short plug 1 

19 Square inner cap 33.4*33.4 1 

20 Foam roller tube 1 

21 Lock nut M6 8 

22 Long plug 1 

23 Lock Pin 8*L45 1 

24 Hexagonal bolt M8*35 4 

25 Flat washer M8 5 

26L Cap bag-left 1 

26R Cap bag-right 1 

27 Hook 1 

28 Safety Strap 1 

29 Hexagonal bolt M8*45 1 

30 Arc cap 32 4 

31 Cushion plate 25 1 

32 Hexagonal bolt M6*42 6 

33 Washer M6 6 

34 Wrench 13#/17#*3t 2 

35 Hexagonal bolt M10*22 2 

36 Handlebar foam 25 2 

37 Square inner cap 20*20 4 

38 Round inner end cap 25 2 

39 Round inner end cap 19 4 

40 Square inner cap 25*50 2 

41 “C” link pin 1 

42 Spring-1 1 

43 Square inner cap 30*30 1 

44 L-Shaped Hook (Safety Lock) 1 

45 Lock nut M8 2 

46 Square inner cap 35*35 1 

47 Spring-2 1 
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48 Lab mat 2 

49 Foam roller 4 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: За ваше удобство много от частите от горния списък с части са предварително 
сглобени във фабриката. 
Хардуерът, който е необходим за домашно сглобяване, е посочен вдясно, както се показва в 
включения хардуерен пакет.

 
За завършване на монтажа може да са необходими 2 броя стандартни клещи.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА СГЛОБЯВАНЕ 

СТЪПКА 1: 
 

А.  Извадете предварително сглобената предна и задна база A-рамка (1 и 2). 
Удължете краката на рамката, така че A-Frame да се отвори напълно. Уверете се, 
че централните пръти (11L и 11R) са напълно в долните си позиции. 

Б.  Прикрепете 2x свързващи планки (4) към рамката за подкрепа на облегалката (3), 
както е показано. Уверете се, че свързващите планки са здраво закрепени в 
техните корпуси на рамката за облегалка. Поставете 2x винтове M6x10 (17) и 2x 
заключващи гайки M6 (21) в отвора в долната част на свързващата планка. Това 
ще помогне да се гарантира, че планката не се плъзга през корпуса си в случай на 
случайно излизане. 

В.  Използвайки кръглите върхове на прикрепените планки за свързване, поставете 
опорната рамка на облегалката в гнездата отгоре на A-Frame. След като бъде 
прикрепен, закрепете свързващите планки към поддържащата рамка с 2x 
заключващи щифтове 6xL43 (5). 

ЗАБЕЛЕЖКА: Не забравяйте да прикрепите част 4, както е показано по-горе, като краищата са 
насочени към земята, а вдлъбнатите секции са обърнати към A-Frame. Ако не сте сигурни кой 
отвор за настройка в Планката за свързване да използвате, можете да започнете с централния 
отвор и да коригирате по-късно, ако е необходимо. 
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СТЪПКА 2: 

A. Използвайки 1x шестоъгълен болт M10x35 (13) и 1x шестоъгълен болт M10x30 (14), 
прикрепете лявата дръжка (6L) към отвора в задната основна рамка (2). 

B. След това прикрепете извития метален лист (12) към края на първия шестоъгълен болт 
M10x35 (13), като се уверите, че свързващият лист (4) е в средата. Закрепете 
шестоъгълните болтове (13 и 14) с 4х плоски шайби M10 (15) и 4x заключващи гайки 
M10 (16), както е показано. 

C. Следвайте горните инструкции, за да прикрепите дясната дръжка (6R). 

D. Ако са отворени, затворете металните листове за позициониране (12), така че да се 
опират на A-Frame, като закрепят част 4 на мястото си. 

E. ВАЖНО: Прикрепете 2x винтове M6x10 (17) от всяка страна на основната рамка след 
закрепване и затваряне на позиционния метален лист (12) върху основната рамка. Този 
монтаж ще предотврати изплъзването на рамката на облегалката (3) от корпуса по 
време на употреба. 
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СТЪПКА 3: 

A. Поставете ролковата тръба (20) в дупката в тръбата за регулиране на височината на 
тялото (7), както е показано, и я затегнете с 1x шестоъгълен болт M6x42 (32), 1x плоска 
шайба M6 (33) и 1x заключваща гайка M6 (21). 

B. Поставете регулируемата тръба за крака (9) в регулиращата тръба (7). Прикрепете 
късата тапа (18) към тръбата за регулиране и закрепете пружината в задната част на 
тръбата за регулиране (7) с 1x шестоъгълен болт M6x42 (32), 1x плоска шайба M6 (33) и 
1x заключваща гайка M6 (21). (Вижте диаграмата горе вляво за подробни указания) 

C. Поставете 2x ролки от пяна (49) върху оста за пяна (20) и 2x ролки от пяна върху 
регулируемата тръба за задържане на крака (9). Плъзнете таблата за краче (8) в 
долната част на тръбата за регулиране на височината на тялото (7) и затегнете с 1x 
шестоъгълен болт M8x45 (29), 1x плоска шайба M8 (25) и 1x заключваща гайка M8 (45). 

D. Поставете тръбата за регулиране на височината на тялото (7) в тръбата на опората на 
облегалката (3). Закрепете го с ръчка с пръстен (23) и дълга ръчка с пружина (22). 
Уверете се, че тези връзки са здрави и сигурни, преди да продължите. 

E. ЗАБЕЛЕЖКА: При някои модели защитното заключване ще се доставя прикрепено. Ако 
тази част не е предварително сглобена: 

F. Извадете прикрепения хардуер и прикрепете L-образна кука (44) през отвора в предната 
част на A-Frame. Закрепете се от другата страна в този ред: пружина-2 (47), шайба M8, 
1x заключваща гайка M8. 
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СТЪПКА 4: 

Прикрепете подложката за облегалката (10) към рамката за подкрепа на облегалката (3) с 4х 
шайби M8 (24) и 4x шестоъгълни болтове M8x35 (24). 

СТЪПКА 5: 

Поставете левия и десния капак (26L) и (26R) над лявата и дясната страна на основната рамка. 
Затегнете куката (27) към куката в опорната рамка на облегалката. 
Закрепете ремъка (28) след като го плъзнете в отвора в предната основна рамка. 
ВАЖНО: ВИНАГИ се уверявайте, че лентата за безопасност е напълно закрепена и сигурно 
закрепена, дори когато лежанката не се използва.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА 

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ 
НИКОГА не поставяйте тази лежанка, където децата и тези, които не са запознати с опасностите, 
свързани с използването на инверсионна лежанка, ще имат неконтролиран и неоторизиран достъп 
до нея. 
ВИНАГИ гарантирайте, че лентата за безопасност е напълно закрепена и сигурно закрепена, дори 
когато лежанката не се използва. 
ВИНАГИ използвайте помощник за възрастни първия път, когато използвате тази лежанка за 
инверсия, дори ако сте използвали лежанка за инверсия преди. Изключително важно е масата да е 
правилно настроена спрямо вашето тяло. Измерванията на височината на централната лента са 
само насоки и може да се наложи да се коригират в зависимост от теглото ви и други фактори. 
Използването на споттер за възрастни е за предотвратяване на потенциално животозастрашаващи 
наранявания в случай на внезапна и неочаквана инверсия. 
ВИНАГИ гарантирайте, че всички заключващи щифтове са напълно закрепени в техните корпуси, 
преди да използвате тази лежанка. Прекъснете незабавно използването, ако някой от 
заключващите щифтове стане необезпечен по време на употреба. 
Когато легнете с двете си ръце през гърдите, лежанката за обръщане трябва да се завърти  
няколко сантиметра НАГОРЕ. (Главата ви трябва да се движи към пода, а краката - към тавана). 
• Ако лежанката за инверсия не се движи или се накланя по целия път назад, настройките са 
неправилни. Регулирайте централната лента, докато не успеете да постигнете горния резултат. 
Докато вдигнете ЕДНА ръка нагоре над главата си, лежанката за обръщане ще продължи да се 
върти допълнително назад и нагоре. За да спрете и да се върнете в нормално положение, върнете 
ръката си настрани. 
• Можете да увеличите ъгъла и скоростта на въртене, като използвате двете ръце. 
Ако имате проблеми с връщането, наведете коленете си и плъзнете дъното надолу към краката. 
Ако лежанката с инверсия е в положение на пълна инверсия от 90 градуса, хванете двете страни на 
вашата инверсионна лежанка и издърпайте напред. 
 
НИКОГА НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА НАКЛАНЯТЕ ЛЕЖАНКАТА С ВДИГАНЕ НА ГЛАВАТА! 
ЗАПОЧВАЙТЕ БАВНО! 
 
• Препоръчваме за първи път да се обърнете само на 20 или 30 градуса. Прекарвайте не повече от 
5 минути в обърнато положение. Препоръчваме да обръщате само за няколко минути всеки път 
през първите няколко седмици. 
 
Слушайте тялото си! 
• Ако покажете признаци на прекаляване с нея като главоболие, замаяност, зачервен факт или 
някакъв дискомфорт в глезените, коленете или бедрата, СПРЕТЕ ВНЕЗАПНО! 
 
ИЗПОЛЗВАЙТЕ СПОТЕР! 
Когато използвате нова лежанка за обръщане, винаги трябва да използвате споттер за възрастни, 
за да си помогнете с упражненията, докато не сте сигурни как тази конкретна лежанка ще реагира 
на движенията на тялото ви, дори ако преди това сте използвали таблици за инверсия. 
 
ЪГЛИ НА ИНВЕРСИЯТА 
• Начинаещите трябва да започват от 20 до 30 градуса. Това ще осигури леко разтягане и ще 
позволи на тялото ви да свикне да е с главата надолу. 
• След като се почувствате комфортно, регулирайте ъгъла на 50 или 60 градуса. Това позволява 
пълна декомпресия на гръбначния стълб. Не е необходимо и не е необходимо да инвертирате на 
повече от 60 градуса. За максимално разтягане, обърнете на 90 градуса. 
 
ОСЦИЛАЦИЯ 
• Бавно повдигнете и спуснете ръцете, напред и назад. Това ще завърти тялото ви назад 
(повдигнати ръце) и ще изведе гърба ви нагоре (спуснати ръце). 
• Свикването с главата надолу може да отнеме известно време. Започнете само няколко минути 
всеки ден. След като тялото ви е свикнало да е с главата надолу, не се колебайте да се обръщате 
два или три пъти на ден. 
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ПРИМЕРНИ УПРАЖНЕНИЯ 
 

 

1. Начална позиция: 
 

 
 
 

2. С наполовина вдигната ръка: 
 

 

3. С напълно вдигната ръка: 
 

 
 
 
 

4. С две вдигнати ръце: 
 

 
 
 
 

5. Напълно обърнат: 
 

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

Question: “How should I clean my Inversion Table?” 

Answer: YOU SHOULD CLEAN THE BENCH WITH A SOLUTION OF WARM WATER AND NON- 
CORROSIVE/ABRASIVE SOAP. DAMPEN A RAG WITH THIS SOLUTION AND WIPE COMPLETE- 
LY DRY BEFORE USING. 

Question: “Is there any maintenance I need to do for my Inversion Table?” 

Answer: YOU SHOULD ALWAYS DOUBLE CHECK TO MAKE SURE ALL YOUR BOLTS ARE TIGHT 
AND SECURE, AND THAT THE LOCK KNOB IS IN PRESENT AND SECURELY IN PLACE BEFORE 
USE. 

Question: “A cushion/pad seems loose, what should I do?” 

Answer: MAKE SURE THE BOLTS UNDER THE CUSHIONS ARE SECURE. 

Question: “Something was missing from the packaging,” “I need to purchase a replacement part” or “I 
discovered a damaged piece. What should I do?” 
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Answer: In case of any problems, feel free to contact us (see chapter “Terms and conditions of 
warranty, warranty claims”). 

 

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ЗАГРЯВКА 
Успешната тренировъчна програма се състои от загряване, аеробни упражнения и охлаждане. 
Правете цялата програма поне два и за предпочитане три пъти седмично, почивайки за един ден 
между тренировките. След няколко месеца можете да увеличите тренировките си до четири или 
пет пъти седмично. 
 
Загряването е важна част от вашата тренировка и трябва да започне всяка сесия. То подготвя 
тялото ви за по-напрегнати упражнения чрез загряване и разтягане на мускулите, увеличаване на 
циркулацията и пулса и доставяне на повече кислород към мускулите. В края на тренировката 
повторете тези упражнения за намаляване на възпалените мускулни проблеми. Предлагаме 
следните упражнения за загряване и охлаждане: 
 

 

Разтягане на вътрешно бедро 

Седнете с ходилата на краката заедно с коленете, насочени 
навън. Издърпайте краката си колкото е възможно по-близо до 
слабините. Нежно натиснете коленете си към пода. Задръжте за 
15 секунди. 

 

Разтягане на сухожилия 

Седнете с изпънат десен крак. Облегнете ходилото на левия 
крак върху дясното вътрешно бедро. Протягайте се до пръста на 
крака, доколкото е възможно. Задръжте за 15 секунди. Отпуснете 
се и след това повторете с удължен ляв крак. 

 

Въртене на глава 

Завъртете главата си надясно за едно преброяване, усещайки 
разтягане нагоре от лявата страна на шията. След това 
завъртете главата си назад за едно преброяване, опъвайки 
брадичката към тавана и оставете устата си да се отвори. 
Завъртете главата вляво за едно броене и накрая пуснете 
главата си към гърдите за една секунда. 

 

Повдигане на рамене 

Повдигнете дясното рамо нагоре към ухото си веднъж. След това 
повдигнете лявото рамо нагоре веднъж, докато спускате дясното 
рамо. 
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Разтягане на прасци 

Облегнете се на стена с левия крак пред десния и с ръце напред. 
Дръжте десния крак прав, а левия крак на пода; след това 
огънете левия крак и се наведете напред, като движите бедрата 
си към стената. Задръжте, след това повторете от другата 
страна 15 пъти. 

 

Докосване на пръсти 

Бавно се наведете напред от кръста си, оставяйки гърба и 
раменете да се отпуснат, докато се изпънете към пръстите на 
краката. Достигнете, доколкото можете, и задръжте за 15 
секунди. 

 

Странично разтягане 

Отворете ръцете си настрани и продължете да ги повдигате, 
докато те надвиснат над главата ви. Достигнете дясната си ръка 
толкова нагоре към тавана, колкото можете за един път. Усетете 
разтягането нагоре от дясната си страна. Повторете това 
действие с лявата ръка. 
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УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИЯТА, ГАРАНЦИОННИ ПРЕТЕНЦИИ 
 

Общи условия за гаранция и дефиниция на термините 
 

Всички условия за гаранция, посочени по-долу, определят гаранционния срок и условия за 
предававане на рекламация.  
Продавачът е САКСО ООД. със седалище и адрес на управление: ул. Сакар Планина 1, гр. Русе. 
Регистрационен номер на дружеството: 117028813, вписан в Търговския регистър. 
Според валидните законови разпоредби зависи дали Купувачът е Краен клиент или не. 
"Купувачът, който е краен клиент" или просто "крайният клиент" е юридическото лице, което не 
сключва и не изпълнява договора, за да управлява или рекламира собствена търговска или 
стопанска дейност. 
"Купувачът, който не е Краен клиент" е Бизнесмен, който купува стоки или използва услуги с цел 
използване на стоките или услугите за собствената си дейност. Купувачът спазва Общия договор за 
покупко-продажба и бизнес условията в степента, определена в Търговския закон. 
Настоящите Условия за гаранция и гаранционни претенции са неразделна част от всеки Договор за 
покупка, сключен между Продавача и Купувача. Всички условия на гаранцията са валидни и 
обвързващи, освен ако не е посочено друго в Договора за покупка, в изменението на този договор 
или в друго писмено споразумение. 

 
Гаранционни условия 
Гаранционен срок 
 

Продавачът предоставя на купувача 24-месечна гаранция за качеството на стоките, освен ако не е 
посочено друго в сертификата за гаранция, фактурата или други документи, свързани със стоките. 
Правният гаранционен срок, предоставен на Потребителя, не е засегнат. 
С Гаранцията за качеството на стоката, Продавачът гарантира, че доставените Стоки за определен 
период от време са подходящи за редовна или договорена употреба и че Стоките ще поддържат 
редовни или договорни функции. 

 
Гаранцията не покрива дефекти, произтичащи от: 
- Вина на потребителя, т.е. повреда на продукта, причинена от неквалифицирани ремонтни 

работи, неправилно сглобяване, не добре сглобени елементи на уреда. 
- Неправилна поддръжка  
- Механични повреди 
- Редовна употреба (например износване на гумени и пластмасови части, фуги и др.)  
- Неизбежно събитие, природно бедствие 
- Корекции, направени от неквалифициран човек 
- Неправилна поддръжка, неправилно поставяне, повреди, причинени от ниска или висока 

температура, вода, неподходящо налягане, удари, преднамерени промени в дизайна или 
конструкцията и др. 

 
Процедура по предявяване на рекламация 
 
Рекламациите се приемат от централния офис на САКСО ООД, намиращ се в гр. Русе на 
ул. „ТЕЦ Изток“ 20. 
 

Купувачът е длъжен да провери доставените от Продавача стоки веднага след поемане на 
отговорност за стоките и вредите му, т.е. непосредствено след доставката. Купувачът трябва да 
провери Стоките, за да открие всички дефекти, които могат да бъдат открити при такава проверка. 
При предявяване на рекламация Купувачът е длъжен, по искане на Продавача, да докаже 
покупката и валидността на гаранцията от бележката или фактурата, която включва серийния 
номер на продукта, или 
евентуално чрез документи без сериен номер. Ако Купувачът не докаже валидността на 
Гаранционната претенция от тези документи, Продавачът има право да отхвърли Гаранционната 
претенция. 
Ако Купувачът уведоми за дефект, който не е обхванат от Гаранцията (напр. В случай, че 
Гаранционните условия не са изпълнени или в случай на грешка и т.н.), Продавачът има право да 
изисква компенсация за всички разходи, произтичащи от ремонта. Разходите се изчисляват 
съгласно действащия ценоразпис на услугите и транспортните разходи. 
Ако Продавачът разбере (чрез тестване), че продуктът не е повреден, Гаранционната претенция не 
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се приема. Продавачът си запазва правото да предяви иск за обезщетение за разходи, 
произтичащи от неверни гаранционни претенции. 
В случай, че Купувачът предяви претенция относно Стоките, които са законно обхванати от 
предоставената от Продавача гаранция, Продавачът трябва да фиксира докладваните дефекти 
чрез ремонт или чрез замяна на повредената част или продукт с нова. Въз основа на съгласието на 
Купувача, Продавачът има право да замени дефектираните Стоки за напълно съвместими Стоки 
със същите или по-добри технически характеристики. Продавачът има право да избере формата на 
процедурите за искове за гаранция, описани в този параграф. 
Продавачът урежда Гаранционната претенция в рамките на 30 дни след доставката на дефектните 
стоки, освен ако не е договорен по-дълъг срок. Денят на предаване на ремонтираната или 
обменяна стока на Купувача е денят на уреждане на гаранционния иск. Когато Продавачът не е в 
състояние да уреди Гаранционната претенция в рамките на уговорения срок поради специфичния 
характер на дефекта на Стоките, той и Купувачът се договарят за алтернативно решение. В случай, 
че такова споразумение не е направено, Продавачът е длъжен да предостави на Купувача 
финансова компенсация под формата на връщане на пари. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

           Офис:  Русе, ул."ТЕЦ Изток" 20 

           Телефон: 0894 566 060    

           E-mail: office@yako.bg 
           Web: www.yako.bg 
 www.insportline.bg 

 

 

tel:0894566060
http://www.yako.bg/
http://www.insportline.bg/
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