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Гаранционна карта: 

1. Благодарим Ви, че избрахте продуктите на ZTE. ZTE има ангажимент да предоставя 

гаранционно обслужване, което е еквивалентно поне на регламентираното по закон. В срок от 

24 месеца от датата на закупуване на този продукт, ако възникне дефект при употребата или 

експлоатацията на продукта в съответствие с инструкциите, ZTE има готовност да предоставя 

гаранционно обслужване. Може да отидете на уеб страницата за покупки или да се свържете с 

Вашия продавач, за да научите подробности за гаранционните правила на ZTE.   

2. Напомняме Ви, че случаите по-долу не се покриват от нашите гаранционни правила. 

Използвайте Вашия телефон по безопасен и разумен начин.  

1) повреда на устройството, причинена от външни фактори; 

2) износване поради ежедневна употреба; 

3) неизправна работа в резултат на навлизане на вода или течност в устройството; 

4) проблем с мрежовия сигнал; 

5) неизправна работа в резултат на свързване или използване на аксесоари с телефона, 

които не са предоставени от производителя или са несъвместими с продукта; 

6) неизправна работа в резултат на разглобяване на устройството от потребителя; 

7) неизправна работа в резултат на форсмажорни събития. 

3. Можете да влезете в следния уеб сайт: 

https://ztedevices.com, за да научите повече за продуктите на ZTE или за да изтеглите 

ръководствата на потребителя и официалните пакети за настройка. 

4. В случай на какъвто и да е технически проблем или предложение изпратете имейл на адрес: 

mobile@zte.com.cn, за да получите поддръжка. 

5. Инструкции: 

1) Прочетете ръководството на потребителя, преди да използвате мобилния телефон. 

2) Не хвърляйте батерията или мобилния телефон в огън или течност.  

3) Изключвайте телефона в запалима и взривоопасна среда. 

4) Пазете батерията далеч от метални, мазни и корозивни предмети. 

5) Използвайте оригиналната или указаната батерия и зарядно устройство. 

6) Не разглобявайте устройството. 

6. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ В СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, НАСТОЯЩАТА 

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ Е ВАШЕТО ЕДИНСТВЕНО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНО СРЕДСТВО ЗА ПРАВНА 

ЗАЩИТА СПРЯМО ЕДИНСТВЕНАТА И ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ НА ZTE ПО ОТНОШЕНИЕ 

НА ДЕФЕКТИ В ПРОДУКТА. 

НЕЗАВИСИМ ОТ ТОВА, НАСТОЯЩАТА ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ НЕ ИЗКЛЮЧВА КОИТО И ДА Е 

ВАШИ ЗАКОНОВИ (ПОЛАГАЩИ СЕ ПО ЗАКОН) ПРАВА В СЪОТВЕТСВИЕ С ПРИЛОЖИМОТО 

НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.  

В СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ZTE НЕ ПОЕМА КАКВАТО И ДА Е 

ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА, ЩЕТА ИЛИ ПОВРЕДА НА ДАННИ, КАКВАТО И ДА Е ЗАГУБА НА 

ПЕЧАЛБА, ЗАГУБА НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТИ ИЛИ ФУНКЦИЯ, ЗАГУБА 

НА БИЗНЕС, ЗАГУБА НА ПРИХОДИ ИЛИ ЗАГУБА НА ОЧАКВАНА ПЕЧАЛБА, УВЕЛИЧЕНИ 

РАЗНОСКИ ИЛИ РАЗХОДИ ИЛИ КАКВАТО И ДА Е КОСВЕНА, СПЕЦИАЛНА ИЛИ ПОСЛЕДВАЩА 

ЗАГУБА И ЩЕТА. В СТЕПЕНТА, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ОТГОВОРНОСТТА НА 

ZTE СЕ ОГРАНИЧАВА ДО ПОКУПНАТА СТОЙНОСТ НА ПРОДУКТА.  

ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ СЕ ПРИЛАГАТ В СЛУЧАЙ НА СМЪРТ ИЛИ ТЕЛЕСНА 

ПОВРЕДА, ПРИЧИНЕНА ОТ ДЕФЕКТ В МАТЕРИАЛИТЕ, ДИЗАЙНА И ИЗРАБОТКАТА НА 

ПРОДУКТА.  

 

1. За ZTE 

Като водеща в света комуникационна фирма, ZTE Mobile приема разпространението на водещи 

технологии като своя отговорност и се ангажира с популяризирането на комуникацията и обвмена 

между хората. ZTE Mobile е предоставила мобилни терминали на повече от 500 милиона 

потребители в над 160 държави и региона по целия свят. Въз основа на текущите изисквания на 
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потребителите и бъдещите тенденции в сферата на комуникациите, в момента ZTE Mobile се 

интегрира бързо в интернет, като се стреми да се наложи като водеща в света потребителска 

марка електронни продукти.  

2. Сканирайте двуизмерния код по-долу, за да добавите официалния акаунт на ZTE в социалните 

мрежи. 

Чрез взаимодействието с официалния акаунт можете да научавате последната информация за 

продуктите на ZTE, да осъществявате достъп до връзки за изтегляне на най-новия софтуер, да 

получавате услуги за официална поддръжка и да участвате в официални инициативи. А по-

важното е, че можете да общувате с почитателите на ZTE от целия свят.  

Официален сервиз: 

СРЪЧКО СЕРВИЗ ЕООД 

Информация за контакт: тел. 02 9635716, гр. София, ж.к. Гео Милев, ул. Коста Лулчев 58А 

Уеб сайт: www.sservice.bg  
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