
*За да е валидна вашата допълнителна гаранция напълно безплатно, трябва да регистрирате закупения уред на интернет страница 
www.dopulnitelnagaranzia.com. Крайният срок за регистрация на уреда е 30 дни след извършване на покупката.
За уреди с марка Whirlpool получавате 3 години допълнителна гаранция или общо 5 години гаранция. Допълнителната гаранция започва да тече 
след изтичане на стандартната гаранция, която е с продължителност 2 години от датата на закупуване на уреда.
За уреди с марка Indesit получавате 2 години допълнителна гаранция или общо 4 години гаранция. Допълнителната гаранция започва да тече след 
изтичане на стандартната гаранция, която е с продължителност 2 години от датата на закупуване на уреда.
Рекламации в рамките на  стандартната гаранция се приемат срещу представяне на валидни документ за покупка (касов бон) и гаранционна 
карта, а в рамките на допълнителната гаранция трябва да се представи и документ за направена успешна регистрация за допълнителна гаранция.
За периода на удължената гаранция важат същите гаранционни условия, описани в гаранционната карта, без замяна на уреда.
При затруднения в попълването на регистрационната форма на страницата, моля да ни изпратите копие от попълнена гаранционна карта 
заедно с копие от доказателство за покупка (касов бон или друг финансов документ, удостоверяващ датата на покупка на уреда) на адрес 
София, бул. Драган Цанков 36, бл. Б, офис 412. При изпращане на копия от документи по пощата, важи датата на пощенското клеймо.
При възникнали въпроси, ни пишете на: marketing_bg@whirlpool.com или се свържете с нас на тел.: 02 971 33 55.
Този талон не е част от рекламата на промоционалната кампания, а предоставя само обща информация за начина на регистрация.

Уърлпул България ЕООД е оторизиран администратор на лични данни, удостоверение N 201432 от 14.10.2016. Данните Ви ще бъдат обработени съобразно Закон за защита 
на личните данни (ЗЗЛД). Лични данни се съхраняват съгласно Чл. 4а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.).

ГОДИНИ ПЪЛНА ГАРАНЦИЯ*

Период на промоцията: 15 юли - 31 август 2018 г.

Важи за модели:
Whirlpool перални: FWF 71253 и FWSF 61053

Indesit хладилници: LR8 S1 W и LR7 S1 W


