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Құрметті тұтынушы! KZ

LG Electronics компаниясы Сіздің таңдауыңызға алғысын білдіреді жəне пайдалану ережелерін сақтап пайдаланған
жағдайда берілген өнімнің мінсіз қызметі мен жоғары сапасына кепілдік береді.

Пайдалану нұсқаулығына косымша:
Өнімді сатып алған кезде негізгі пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығуды жəне кепілдік талонының дұрыс 
толтырылуын қадағалауды  өтінеміз. Осымен қатар, сатып алған өніміңіздің сериялық нөмірі мен атауы кепілдік 
талонындағы мəліметпен сəйкес болуы тиіс. Кепілдік талонына өзгертулер жасауға, түзетулер енгізуге болмайды. Талон 
дұрыс толтырылмаған немесе толық толтырылмаған жағдайда  дереу сатушыға ескертіңіз. 
Берілген өнім күнделікті тұрмыста пайдаланылатын курделі техникалық тауар болып табылады. 
Ұқыпты жəне күтіп пайдалансаңыз, өнім Сізге көп жылдар бойы қызмет етеді. 
Пайдалану кезінде механикалық зақымдануға, ішіне бөгде заттардың, ұсақ жəндіктердің түсуіне, сұйық заттың құйылуына 
жол бермеңіз, пайдалану мерзімінде өнім атауы мен сериялық нөмірі жазылған маркалық жапсырманың зақымданбауын 
қадағалаңыз. 
Маркалық жапсырма зақымданған немесе жоқ болған жағдайда кепілдік қызмет корсету мүмкіндігінен айырылуыңыз 
мүмкін. 
Егер өнімді пайдалану кезінде Сіз өнімнің жұмыс істеу параметрлері берілген нұсқаулықтан өзгеше деп шешсеңіз, өнімді 
сатқан мекемеден    немесе берілген кепілдік талонының қосымшасында телефондары мен мекен – жайы көрсетілген 
кез–келген Авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарынан кеңес алуыңызға болады. 

Кепілдік шарттары (Ресей, Белоруссия, Орталық Азия елдері).

Пайдалану мерзімі:     7 жыл
Кепілдік мерзімі:        1 жыл 

Пайдалану мерзімі аяқталғанда алдын – ала тексеру үшін жəне өнімді əрі қарай пайдалану жөніндегі кеңес алу үшін 
Авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарына жолығыңыз.
Келеңсіз жағдайлар туындамас үшін, пайдалану кезінде өнім сатылғанда бірге берілетін құжаттарды сақтағаныңыз жөн 
(тауар чегі, пайдалану нұсқаулығы, кепілдік талоны).

LG Electronics өнімді пайдалану кезінде тұтынушының жеке, құпия мəліметтері жоғалған жағдайда  жауапты емес.  
Өнімге мерзімдік қызмет көрсету (батареясын, сүзгісін, тоңазытқыштың ішкі камерасының шамын ауыстыру, өнімді 
тазалау жəне т.б.) тұтынушының қалауы бойынша қосымша ақыға, Авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында 
жүргізіледі. 

Кепілдік жəне тегін қызмет  төмендегідей жағдайларда көрсетілмейді:
1. Тұтынушының пайдалану ережесін, сақтау немесе тасымалдау ережесін бұзған кезінде.
2. Үшінші  жақтың əрекеті:
    • өкілетті емес тұлғалардың жөндеу жұмыстарын жүргізуі немесе  өндірушінің рұхсатынсыз құрылымдық 
      немесе сызба техникалық өзгертулер енгізуі;
    • Мемлекеттік Техникалық Стандартқа   (МЕСТ- қа) жəне қоректену, телекоммуникациялық жəне кабельді 
      жүйелердің ережелерге сай болмауы;
    • өнімді дұрыс орнатпау жəне дұрыс қоспау;
3. Ырық бермейтін күш əрекеті (апат, өрт, найзағай жəне т.б.);
4. Қауіпті бағдарламалар əсері (мысалы, компьютер вирусы);
5. Тұтынушы, жəне өкілетті емес тұлғалардың BIOS-ты (компьютерлік жүйелерге), бағдарламалық қамтамасыз 
    етуді  дұрыс  жаңартпауы нəтижесінде туындаған өнімнің ақауы;
6. Өнімді кəсіпкерлік мақсатында қолдану;

Назар салыңыз! Кепілдік талоны бірінші бетте сатушының мөрі мен қиылатын купон болған жағдайда ғана 
жарамды болып табылады.
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Барановичи

Бобруйск
Борисов
Брест

Витебск

Витебск

Витебск
Гомель

Гомель

Гомель
Гомель
Гродно
Лида
Минск
Минск

Минск

Минск

Минск

Могилёв

Могилёв

Пинск

Цвет-Сервис

БытТехноСервис

НТТ-Сервис

Элси

Элси

ПинскРемСервис

ул. Я. Коласа, 52

ул. Маяковского, 14

ул. Кропоткина, 93а

ул. Лепешинского, 12

Пушкинский пр. 22

ул. Завальная, 21

(17) 262-11-11
(17) 262-6566  
(17) 262-66-73
(17) 223-9293

(165) 31-6086

Импульс

Летта
ТВ-Сервис
Универсал

ВитБытСервис

ВитБытСервис

ДомТехСервис
ТехноЛюксСервис

ТехноСити

ТехноСити
Нора-Сервис
Аудио-Видео (Вислэнд)
ПрофиТехСервис
Летта
ЦТИ

ул. Жукова, 12/1

ул. Ульяновская, 21
ул. Павла Рака, 46 к.1
ул. Я. Купалы 12/2

пр. Победы, 7/1

ул. Лазо, 107

пр.Генерала Людникова, 4
ул. Гагарина, 49

ул. Гагарина, 20

ул. Советская, 119
ул. Интернациональная, 10А
ул. Гагарина, 3
ул. Чапаева, 3
ул. Маяковского, 14а
ул. Короля, 26

(163) 48-19-19 
(163) 48-19-20
(225) 44-9915
(177) 76-62-30
(162) 44-4809
(212) 22-6479 
(29) 510-7020
(212) 24-3044 
(29) 813-4455
(212) 43-22-57
(232) 74-1566

(232) 57-1548
(232) 74-0916
(152) 52-0530
(1561) 34-806
(17) 223-9294
(17) 210-5678

Беларусь

(232) 74-9071
(232) 74-9044

(17) 210-2333
(17) 210-2334
(222) 31-0350
(222) 47-0143

(222) 31-0350
(222) 47-0143
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