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BG: ИНСТРУКЦИЯ ЗА СГЛОБЯВАНЕ И УПОТРЕБА НА КОШАРКА
Артикулен номер: P9050

EN: INSTRUCTION FOR ASSEMBLY AND USE OF PLAYPEN
Item No.: P9050

МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ИНСТРУКЦИИТЕ ПРЕДИ
УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА И ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА
НА ЛЕСНО ДОСТЪПНО И СИГУРНО МЯСТО! ТЯ СЪДЪРЖА ВАЖНА
ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ ЗА КОШАРКАТА И ЗА

БЕЗОПАСНАТА Й УПОТРЕБА. ДЕТЕТО МОЖЕ ДА СЕ НАРАНИ, АКО НЕ
СПАЗВАТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ.

PLEASE, READ CAREFULLY THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE USE
AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE AT AN EASY TO REACH AND SECURE

PLACE! IT CONTAINS IMPORTANT INFORMATION, GUIDELINES AND
RECOMMENDATIONS ABOUT THE PLAYPEN AND ITS SAFE USE. THE

CHILD MAY GET INJURED IF YOU DO NOT FOLLOW THESE
INSTRUCTIONS.

Importer: Moni Trade Ltd.
Address: Bulgaria, city of Sofia,

Trebich quarter – Stopanski dvor
Tel: 02/ 936 07 90

Web: www.cangaroo-bg.com

whitening and tumble drying.
5. The plastic and metal parts must be cleaned with wet soft cloth and dried with a dry soft
cloth.
6. Do not let the product under the harmful effect of external factors – direct sunlight, rain,
snow or wind. This can lead to damage of the metal and plastic parts and fading of the
fabrics of the playpen.
7. When you use the product, store it in a dry and well ventilated place, not in dusty, wet
rooms with very low or very high room temperatures.



ВНИМАНИЕ! Моля, спазвайте и следвайте следните предупреждения, инструкции за
монтаж, експлоатация и поддръжка! В противен случай може да се стигне до
сериозни наранявания или увреждане на Вашето дете!
1. ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте детето без надзор на възрастен.
2. За да избегнете нараняване, детето не трябва да стои в близост до продукта,
докато го разгъвате и сгъвате.
3. ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте в кошарата предмети, върху които детето може
да се покатери и да излезе навън.
4. ВНИМАНИЕ! Преустановете употребата на детската кошара за игра, когато детето
Ви може само да се покатерва и излиза от нея.
5. ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте кошарката до непокрити топлинни източници,
нагреватели, открити пламъци и т.н.
6. ВНИМАНИЕ! Никога не оставяйте в близост до кошарката предмети, които могат да
послужат за опора или да представляват заплаха от задушаване и удушаване на
детето , напр. върви, шнурове на завеси и др. На 20 см от всяка страна на кошарката
не трябва да има мебели и други предмети.
7. Разгъването на кошарата трябва да се извършва само от възрастен. След като
разгънете кошарката и преди първоначалната й употреба се уверете, че всички
механизми са фиксирани и кошарката е добре разгъната.
8. ВНИМАНИЕ! Не поставяйте повече от един матрак в кошарката.
9. Не използвайте кошарката, ако някоя част е счупена, скъсана или липсва и
използвайте единствено резервни части, одобрени от производителя.
10. Кошарката е готова за употреба, единствено когато заключващите механизми са
активирани. Трябва да проверите внимателно дали са правилно активирани преди да
използвате кошарката.
11. Не регулирайте кошарката, докато детето е в нея.
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ПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБАПРЕПОРЪКИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА УПОТРЕБА

ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТА И
ГИ ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА. ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА И ПОДДРЪЖКА НА

ТОЗИ ПРОДУКТ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНА.

BG

WARNING!
Falling hazard – in order to avoid it, follow the instructions:
Always stay close to your child, when you have placed them on the changing mat. Never
leave the child unattended.
The third level is designed specially for this model playpen. Do not use it on the floor, bed,
on a stand or other surface. Before use make sure that the changing mat is correctly
attached to the playpen by pushing it slightly in the middle.
Do not use the mat for sleeping or play of the child.
Do not use the third level for placing of luggage. Always remove the level, when your child
is not in the playpen.
Do not use the third level, if it is damaged or broken.

Детската кошарка за игра отговаря на следния Европейски стандарт – EN 716 –
1+2:2008 – Мебели. Легла детски, неподвижни и сгъваеми за домашна употреба и на
стандарти EN 71-1, EN 71-2 и EN 71-3. Продуктът представлява детска сгъваема
кошарка за игра с първо и второ ниво и поставка за повиване. Детската кошарка е
подходяща за деца с максимално тегло до 14 кг и височина до 86 см. Децата не
трябва да могат да се изкатерват извън нея.
ВНИМАНИЕ! ВАШЕТО ДЕТЕ ЩЕ БЪДЕ МАКСИМАЛНО ЗАЩИТЕНО, АКО СПАЗВАТЕ
ПРЕПОРЪКИТЕ И УКАЗАНИЯТА ОТ ИНСТРУКЦИЯТА! Обърнете внимание на
предупрежденията за безопасна употреба и осигурете всички необходими предпазни
мерки, за да предотвратите риска от нараняване или увреждане на детето и да
осигурите неговата безопасност! Вие носите отговорност за безопасността на детето,
ако не спазвате и не се съобразявате с тези указания и препоръки ! Уверете се, че
всеки, който ползва кошарката е запознат с инструкцията и я спазва.

How to use the rocking system (fig. 2)
First connect the left plastic hook of the
rocking system to the frame at the lower
side of the playpen, afterwards repeat the
steps in order to make sure that the right
hook is connected to the frame of the
right tube. See picture 2.

How to use the canopy (fig. 1)
Press both plastic hooks, which are located on both
sides of the canopy, in order to connect the two
other sides of the long rails of the playpen.
2. Adjust the part of the fabric and press 2 buckle to
those under the corners one by one.
3. You can use the mosquito net with the fabric
canopy to the zipper.
4. Put and remove the toys on the canopy as shown
in the picture.

9. Wrap it around the
mattress and tighten
firmly, as shown in
the picture.

10. Place the wrapped package in the travel bag, as shown in the picture.

Rocking system

CLEANING AND MAINTENANCECLEANING AND MAINTENANCE
1.Regularly check the fixed parts and locking mechanisms, whether there is anything
broken or chipped and they are damaged. If you find any damage, please, stop using the
playpen until the damaged part is replaced. Do not repair the product by yourselves;
contact an authorized repair shop or the commercial agent you have bought the product
from. Otherwise your warranty will be annulled.
2.Regularly clean the playpen.
3.The fabrics of the playpen must be cleaned with warm water and soft soap. After
cleaning let the playpen dry well before you use it. It is absolutely forbidden for you to fold
it and store it before it is completely dry.
4.4. Do not use strong cleaning agents, bleach or agents with abrasive particles, in order to
clean the product. It is forbidden to clean it in a washing machine, drier, dry cleaning,
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ЗА ДА РАЗГЪНЕТЕ КОШАРКАТАЗА ДА РАЗГЪНЕТЕ КОШАРКАТА
1. Извадете и разпънете матрачната основа от чантата. Изтеглете и разтеглете дългите
релси както е показано във фигурите по-долу. (1-4)

2. Разпънете късите релси на рамката както е
показано във фигурите по-долу.

12. Дебелината на матрака е изчислена, така че между най-горната част на матрака и
най-долната част на ръба на кошарката да има разстояние поне 500 мм. Това
намалява риска детето да падне от кошарата.
13. Дължината и ширината на матрака трябва да е такава, че разстоянието между
матрака и страните на кошарата не надвишава 30 мм.
14. Разгъването, сгъването и регулирането на продукта трябва да се извършват
единствено от възрастни.
15. Кошарката не трябва да бъде използвана, ако платът е скъсан или съдран.
16. Преди да използвате кошарката, се уверете, че горните релси са правилно
разтворени и механизмът е заключен.
17. Найлоновите опаковки трябва да се отстранят при разопаковането на продукта и
да се съхраняват на място, извън достъпа на детето.
18. Не поставяйте детската кошарка на неравни повърхности в близост до стъпала или
стълбища, хлъзгави и мокри повърхности, до плувни басейни и други опасни места.
19. Използвайте единствено на равна, стабилна и суха повърхност.
20. Тази кошарка е предназначена за деца, които не могат да се катерят извън нея,
които тежат под 14 кг., и които са по-ниски от 86 см. Преустановете употребата, когато
детето вече може да се изкатерва от нея.
21. Второто ниво е предназначено за деца, които не могат да седят сами изправени и
не са по-тежки от 10 кг. и с височина по-малка от 75 см.
22. Поставката за смяна на памперсите е предназначена за употреба за деца с
максимално тегло 9 кг.
23. Не поставяйте повече от едно дете едновременно в кошарата или второто ниво.
24. Не опитвайте да местите кошарата, докато детето е в нея.
25. ВНИМАНИЕ! Не правете никакви промени и подобрения по конструкцията на
кошарата, тъй като това може да се отрази на стабилността на кошарката и
безопасността на Вашето дете.
26. Не оставяйте кошарката навън, изложена на пряка слънчева светлина.
27. При разгъването и сглобяването на кошарката, пазете пръстите се далеч от
механизмите на ъглите и подвижните части, за да избегнете прищипване. Този
продукт не е предназначен за комерсиална употреба.
28. Внимание! Опасност от заклещване! Не оставяйте циповете частично отворени:
уверете се, че са отворени или затворени докрай.
29. Не използвайте резервни части или аксесоари, които не са предоставени или
одобрени от производителя.

6. Lift the mattress and pull the fabric
at the middle half-length as in the
picture.

7. Press the button up, that is located in the middle of the rails, until they become “V”.-
shaped. Pull the fabric in the middle up, so that it does not drag and press again, as shown
in the picture (7-3).

8. Pull the fabric completely
up, afterwards get the four
legs together as shown in the
picture below.

3. After you are sure that all sides are fixed, press
down the bulging part until it is fixed as shown in
the picture.

4. Place the mattress in the
playpen as shown in the
picture.

5. In order to use it as a swing, remove the soft layer and fix in the openings located on the
base, after which take the four plastic hooks which are located at the four corners of the
playpen and place the mattress on them until they are fixed.

2. Unfold the short rails of the frame as shown
in the figures below.
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6. Вдигнете матрака и издърпайте
плата в средата до половината
височина, както в картинката.

without any furniture or other objects.
7. The unfolding of the playpen must be performed by an adult only. After you unfold the
playpen and before its initial use make sure that all mechanisms are fixed and the playpen
is properly unfolded.
8. WARNING! Do not place more than one mattress in the playpen.
9. Do not use the playpen if any part is broken, torn or missing and use only spare parts
approved by the manufacturer.
10. The playpen is ready for use only when the locking mechanisms are engaged. You must
check carefully if they are correctly engaged before you use the playpen.
11. Do not adjust the playpen while the child is in it.
12. The width of the mattress is calculated so that between the topmost part of the edge
of the playpen and the lowest part of the edge of the playpen there is length at least 500
mm. This reduces the risk of the child falling from the playpen.
13. The length and width of the mattress must be such that the distance between the
mattress and the sides of the playpen is not more than 30 mm.
14. Unfolding, folding and adjusting of the product must be preformed by adults only.
15. The playpen must not be used, if the fabric is broken or torn.
16. Before using the playpen, make sure that the upper rails are correctly unfolded and the
mechanism is locked.
17. The plastic packaging must be removed upon unpacking of the product and stored at a
place away from the access of children.
18. Do not place the playpen on uneven surfaces close to stairs and steps, slippery and wet
surfaces, swimming pools and other dangerous places.
19. Use on even, stable and dry surface only.
20. This playpen is intended for children that cannot climb outside of it, with weight up to
14 kg. and height up to 86 cm. Stop using the product when the child can climb out of it.
21. The second level is intended for children which cannot sit up unaided and weighting up
to 10 kg and with height up to 75 cm.
22. The changing mat is intended for use by children weighing up to 9 kg.
23. Do not place more than one child at the same time in the playpen or second level.
24.. Do not try to move the playpen, while the child is in it.
25.WARNING! Do not make any changes and improvements of the construction of the
playpen, because this may affect the stability of the playpen and the safety of your child.
26. Do not leave the playpen outside, exposed to the harmful effects of direct sunlight.
27. Upon unfolding and assembly of the playpen, keep your fingers away from the
mechanisms of the corners and the moving parts, in order to avoid pinching. This product
is not intended for commercial use.
28. Warning! Entrapment hazard! Do not leave the zips partially open: make sure that they
are completely open or zipped.
29. Do not use spare parts or accessories, which are not provided or approved by the
manufacturer.

UNFOLDING OF THE PLAYPENUNFOLDING OF THE PLAYPEN

7. Натиснете копчето нагоре, намиращо се в средата на релсите, докато те придобият
формата “V”. Издърпайте плата в средата нагоре, за да не се влачи и натиснете
отново, както е показано на картинката (7-3).

8. Издърпайте плата
напълно нагоре, след което
съберете четирите крака
заедно,както е показано на
картинката по-долу.

3. След като сте сигурни, че всички страни са
фиксирани, натиснете надолу издутата част
докато се фиксира както е показано на
картинката.

4. Постелете матрака в
кошарата, както е показано
на картинката.

5. За да се използва като люлка, извадете мекия слой и фиксирайте в отворите,
намиращи се на основата, след което вземете четирите пластмасови куки, които се
намират на четирите ъгъла на кошарата и поставете матрака на тях, докато се
фиксират.

1. Remove and unfold the mattress base from the bag. Pull and unfold the long rails as
shown in the figures below. (1-4)
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WARNING! Please, observe and comply with the following warnings, instructions for
installation, exploitation and maintenance! If you do not observe them your child might
suffer serious injuries or impairment!
1. WARNING! Never leave the child without adult supervision.
2. In order to avoid injury, the child must not stand close to the product while it is folded
and unfolded.
3. WARNING! Never leave any objects in the playpen on which the child might climb on and
out of the playpen.
4. WARNING! Stop using the playpen when your child is able to climb out of it.
5. WARNING! Never leave the playpen close to uncovered heating devices, heaters, open
fire, etc.
6. WARNING! Never leave close to the playpen products which may serve as foothold for
the child or present a risk of suffocation or strangulation, for example strings, curtain
cords, etc. There should be open space of at least 20 cm on each side of the playpen,

READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE PRODUCT AND KEEP THEM
FOR FUTURE REFERENCE. THE CORRECT USE AND MAINTENANCE OF THIS PRODUCT IS OF

GREAT IMPORTANCE

RECOMMENDACTIONS AND WARNINGS FOR SAFE USERECOMMENDACTIONS AND WARNINGS FOR SAFE USE

EN

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ
1. Редовно проверявайте фиксираните части и заключващите механизми, дали има
нещо счупено или отчупено и дали не са повредени. Ако установите повреда, моля,
преустановете ползването на детската кошарка, докато повредената част се подмени.
Не извършвайте сами ремонт на продукта, а се свържете с оторизиран сервиз или
търговския агент, от който сте закупили продукта. В противен случай Вашата гаранция
ще бъде анулирана.
2. Периодично почиствайте кошарата.
3. Платовете по кошарата се почистват с топла вода и мек сапун. След почистване
оставете кошарата.да изсъхне добре преди да я използвате. Абсолютно забранено е
да я сгъвате и прибирате преди да е напълно изсъхнала.

Вносител: Мони Трейд ООД
Адрес: България, гр. София,
кв. Требич – Стопански двор

Тел: 02/ 936 07 90
Web: www.cangaroo-bg.com

Как да използвате системата за
люлеене (Фиг. 2)
Първо свържете лявата пластмасова
кука на системата за люлеене към
рамката от долната страна на
кошарката, след това повторете
стъпките, за да се уверите, че дясната
кука е свързана към рамката на дясната
тръба. Вижте снимка 2.

система за люлеене

Как да използвате сенника (фиг. 1)
Натиснете двете пластмасови куки, които се
намират от двете страни на сенника, за да
свържете двете други страни на дългите релси
на кошарката.
2. Регулирайте частта от плата и натиснете 2
катарами към тези под ъглите един по един.
3. Можете да използвате комарника с платнения
сенник към ципа.
4. Слагайте и отстранявайте играчките по
сенника, както е показано на снимката.

9. Увийте го в
матрака и затегнете
здраво, както е
показано на
картинката.

10. Поставете обвития пакет в чантата за пътуване, както е показано на картинката.
ВНИМАНИЕ!
Риск от падане – за да го избегнете, следвайте следните инструкции:
Винаги стойте близо до детето си, когато сте го поставили на подложката за повиване.
Никога не оставяйте детето без родителски надзор.
Третото ниво е създадено специално за този модел кошарка. Не го използвайте на
пода, леглото, върху опора или друга повърхност. Преди употреба се уверете, че
подложката за повиване е правилно прикрепена към кошарката като я натиснете
леко в средата.
Не използвайте подложката за спане или игра на детето.
Не използвайте третото ниво за багаж.
Винаги отстранявайте нивото, когато детето ви е извън кошарката.
Не използвайте третото ниво, ако е повредено или счупено.

Извършен гаранционен ремонт..........................................................................................

Описание на повредата: .....................................................................................................

Извършил ремонта: .............................................................................................................

Дата: ....................................................................................................................................

Описание на повредата: .....................................................................................................

Извършил ремонта: .............................................................................................................

Дата: .....................................................................................................................................

Извършен гаранционен ремонт..........................................................................................



ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
“Mони Трейд „ ООД дава гаранция на първоначалния краен потребител на своята
кошарка, че същите нямат дефекти в материалите и изработката.
С настоящото даваме гаранция за Продукта срещу дефекти в материалите и
изработката при обикновена потребителска употреба към момента на покупката и за
период от 2 години след датата на доставката. Ако Продуктът покаже дефекти по
време на гаранционния период, Вие следва да изпълните указанията за връщането
му, дадени от нас, и ние ще предприемем едно от следните действия:
1. Ще го подменим със същия или равностоен продукт на този, закупен от Вас;
2. Ще го поправим;
3. Ще Ви върнем изцяло или частично покупната цена на Продукта. Поради
напредъка в технологиите и съответните продуктови наличности Продуктът, който Ви
изпратим като подмяна, може да има малки разлики или по-ниска продажна цена от
оригиналния Продукт, който сте закупили.
Ако Продуктът покаже дефекти по време на гаранционния период, то разходите по
връщането на дефектиралата част до склад на Мони Трейд ООД е за сметка на
потребителя. Производителят не поема никакви разходи, които могат да възникнат
под формата на увреждане на кошарката или друго имущество по време на транспорт
към него. Купувачът, на свой риск и за собствена сметка, изпраща до производителя
за оценка на обхвата на гаранцията и ремонт на кошарката. Продуктът ще бъде
върнат на купувача за негова сметка.
Мони Трейд ООД, по свой избор, ще поправи или замени части от кошарка, които са
доказано дефектни поради неправилна фабрична изработка или материали.
Поправените части или новите подменени такива ще се предоставят от Мони Трейд
ООД в замяна на дефектните и ще бъдат или нови,
или пре-сертифицирани за употреба.
Ограничената гаранция не обхваща щети, причинени на продукта в резултат на
неправилна употреба, инцидент, злоупотреба, природни бедствия, необичайни
механични условия или противоестествени условия на околната среда, или
неразрешен демонтаж, ремонт или модификация, включително и ремонти и
модификации извършени в сервиз различен от оторизирания. Настоящата
ограничена гаранция не важи също и за продукти, които са продадени като стоки
втора употреба.
Гаранционният период започва да тече от момента, в който е направена доставката
до клиента или от момента, в който клиентът е закупил и взел със себе си кошарката
от дадения дистрибутор.

4. Не използвайте силни почистващи препарати, белина или препарати с абразивни
частици, за да почистите продукта. Забранено е почистването му в перална машина,
сушилня, чрез химическо чистене, избелване и центрофугиране.
5. Пластмасовите и метални части почиствайте с влажна мека кърпа и подсушавайте
със суха мека кърпа.
6. Не оставяйте продукта на вредното влияние на външни фактори – преки слънчеви
лъчи, дъжд, сняг или вятър. Това може да доведе до повреда на металните и
пластмасови части и избеляване на платовете на кошарата.
7. Когато не използвате продукта, съхранявайте го на сухо и проветриво място, а не в
прашни, влажни помещения с много ниски или много високи стайни температури.

6.1. Срокът по т. 6 спира да тече през времето, необходимо за поправката или
замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между
Търговеца и потребителя за решаване на спора.

6.2. Упражняването на правото на потребителя по т. 6 не е обвързано с никакъв
друг срок за предявяване на иск, различен от срока по т. 6.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите.
Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на
съответствие на стоката с договора за продажба съгласно чл.119 ЗЗП.,

Име на клиента : ............................................................................................................

Адрес:...............................................................................................................................

Име на търговския обект:.............................................................................................

Име на модела:................................................................................................................

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

Подпис и печат на продавача: ......................................................................................

Извършен гаранционен ремонт..........................................................................................

Описание на повредата: .....................................................................................................

...............................................................................................................................................

Извършил ремонта: .............................................................................................................

Дата: .....................................................................................................................................
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Всяка нова кошарка е защитена с гаранция от дефекти на материала и/или заводски
дефекти в продължение на 2 години. Това обаче не включва нормалното износване
или повреждане вследствие на неправилна експлоатация.

Гаранцията не покрива компонентите, износени и/ или повредени вследствие на
неправилна употреба, включително корозия, окисляване, щети, причинени от вода,
както и от умора на материала, повреди или загуби причинени вследствие на
инцидент, неправилна употреба, занемаряване, злоупотреба, кражба или
неспазване на инструкциите и/или предупрежденията, посочени в ръководството за
употреба. Щети, причинени в следствие на умора на материала, са признак, че
съответната част е била погрешно използвана. Отговорност е на всеки собственик
периодично да преглежда кошарката съобразно реалната практика и препоръки,
посочени в упътването.

Ако решите да поправите сами дефектна част или да използвате неоторизиран
сервиз или ако използвате част, която не е предоставена от Мони Трейд ООД,
производителят, както и всички представители, няма да носят отговорност, в случай
че настъпи повреда или злополука.

Гаранцията е невалидна при:

1.Повреди, причинени в резултат на злоупотреба, неспазване на инструкциите за
употреба.

2.Щети, причинени по непредпазливост или умишлено.

3.Щети, причинени по време на ремонт в неоторизиран сервиз или от частно лице.

4.Невъзможност да бъде представена касова бележка или фактура за покупка.

5.Резервни части и компоненти износени при нормална употреба.

6.Гаранцията не покрива неправилно сглобяване или неправилна поддръжка.

Гаранционни условия.
Кошарката е проектирана за забавление и употреба само от едно дете.
Гаранционните условия се прекратяват при даване на шезлонгът под наем, при
продажба на втора употреба или при претоварване. Дефекти, получени при
подобна употреба не се обслужват като гаранционни и са изцяло за сметка на
клиента. В такива случаи, клиентът носи изцяло отговорност за всички рискове от
наранявания и повреди, които могат да възникнат при подобна употреба.
Гаранционен срок и гаранционни права – по отношение на този продукт Вие имате
търговска гаранция от 24 месеца.
1. Изброените в настоящата гаранционна карта права могат да бъдат упражнени в
рамките на посочения гаранционен срок.
2. Гаранционният срок започва да тече от деня, когато стоката се предаде на
потребителя или от пускането на стоката в експлоатация, ако то е извършено от
Търговеца или от негов служител като датата се посочва изрично в Гаранционната
карта.

3. Според чл. 112 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за
продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Търговеца
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. Приема се, че даден начин за обезщетяване
на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на
Търговеца, 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; -възможността да се предложи на
потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни
неудобства за него.

4. Според чл. 113 ЗЗП, когато потребителската стока не съответства на договора за
продажба, Търговецът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

4.1. 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.

4.2. След изтичането на срока по т. 4.1. потребителят има право да развали договора и
да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на
потребителската стока съгласно т. 54.3. 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.

4.4. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на
несъответствието вреди.

5. Според чл. 114 ЗЗП при несъответствие на потребителската стока с договора за
продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията
по т. 4, той има право на избор между една от следните възможности: -разваляне на
договора и възстановяване на заплатената от него сума; - намаляване на цената.

5.1. 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.

5.2. 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 ЗЗП е налице следваща поява на
несъответствие на стоката с договора за продажба.
5.3. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако
несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
6. Според чл. 115 ЗЗП потребителят може да упражни правото си на рекламация в срок
до две години, считано от предаването на потребителската стока или от пускането на
стоката в експлоатация, ако то е извършено от Търговеца или от негов служител.
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