
CLOTHES BRUSH

IAN 308468_1904
GB/CY HR RORS

Congratulations!
You have chosen to purchase a high-quality product. 
Familiarise yourself with the product before using it for 
the first time.

  Read the following instructions for use 
carefully.

Use the product only as described and only for the giv-
en areas of application. Store these instructions for use 
carefully. When passing the product on to third parties, 
please also hand over all accompanying documents.

Scope of delivery
1 x clothes brush with three attachments (1)
1 x instructions for use 

Technical data
Dimensions (folded): 
approx. 22.5 x 5.5 x 5cm (l x w x h)

 Date of manufacture (month/year):  
12/2019

Intended use
The product is suitable only for private and not for 
commercial use. 

How to use the product (fig. A)
The product comes with three different attachments 
(1b)/(1c)/(1d). 
You can use the attachments interchangeably by sliding 
them onto the handle (1a). Apply light pressure with the 
thumb to the handle end of the attachment to release it.
IMPORTANT! When using the product slide only one 
attachment at a time onto the handle.
Use the attachments for the following materials: 

• Blue attachment (1b): Suitable for suits and dresses
• Red attachment (1c): Suitable for cashmere and wool
• White attachment (1d): Suitable for buckskin and 

suede surfaces

Note: To save space when storing the product, slide 
all three attachments onto the handle in the following 
sequence: 
1. Blue attachment
2. Red attachment
3. White attachment

Storage, cleaning
When not in use, always store the product clean and 
dry at room temperature. 
Wipe clean with a dry cloth only.
IMPORTANT! Never clean the product with harsh 
cleaning agents.

Disposal
Dispose of the article and the packaging materials in 
accordance with current local regulations. Packaging 
materials such as foil bags are not suitable to be given 
to children. Keep the packaging materials out of the 
reach of children.

Dispose of the products and the packaging in an 
environmentally friendly manner.

The recycling code is used to identify various 
materials for recycling. The code consists of the 
recycling symbol – which is meant to reflect the 

recycling cycle – and a number which identifies the 
material.

Service handling
IAN: 308468_1904

  Service Great Britain 
Tel.:  0800 404 7657  
E-Mail: deltasport@lidl.co.uk

  Service Cyprus
 Tel.:  8009 4409
 E-Mail: deltasport@lidl.com.cy

Čestitamo!
Ovom kupnjom odlučili ste se za visokokvalitetan proiz-
vod. Upoznajte se s proizvodom prije prve upotrebe.

  Stoga pažljivo pročitajte sljedeće upute 
za uporabu.

Koristite se proizvodom samo na način kako je ovdje 
opisano i u navedene svrhe. Dobro čuvajte ovo upute 
za uporabu. Ako proizvod predajete drugim osobama, 
svakako im predajte i svu dokumentaciju.

Opseg isporuke
1 x četka za odjeću s tri nastavka (1)
1 x upute za uporabu

Tehnički podaci
Dimenzije (sklopljena): 
otprilike 22,5 x 5,5 x 5 cm (D x Š x V)

 Datum proizvodnje (mjesec/godina):  
12/2019

Namjenska uporaba
Proizvod je namijenjen samo za uporabu u privatne, a 
ne u komercijalne svrhe. 

Uporaba proizvoda (sl. A)
Proizvod ima tri različita nastavka (1b)/(1c)/(1d) 
koje možete mijenjati tako da ih nataknete na ručku 
(1a). Kako biste odvojili nastavak, palcem lagano pritis-
nite nastavak sa strane na kojoj se nalazi drška.
VAŽNO! Kod uporabe se na ručki smije nalaziti samo 
jedan nastavak.
Koristite nastavke za sljedeće materijale: 

• plavi nastavak (1b): prikladan za tkaninu za odjela i 
kostime

• crveni nastavak (1c): prikladan za kašmir i vunu
• bijeli nastavak (1d): prikladan za površine od 

brušene i hrapave kože

Napomena: Kako biste proizvod spremili na način 
koji štedi prostor, nataknite sva tri nastavka sljedećim 
redoslijedom na ručku: 
1. plavi nastavak
2. crveni nastavak
3. bijeli nastavak

Skladištenje, čišćenje
Kada ne koristite proizvod, čuvajte ga uvijek u suhom i 
čistom stanju na sobnoj temperaturi. 
Proizvod samo prebrišite suhom krpom za čišćenje.
VAŽNO! Proizvod nikad nemojte čistiti oštrim sredstvima 
za čišćenje.

Uputa za zbrinjavanje
Zbrinite proizvod i ambalažne materijale prema 
važećim lokalnim propisima. Ambalažni materijali, kao 
npr. vrećice ne smiju dospjeti u dječje ruke. Spremite 
ambalažni materijal tako da je nedostupan za djecu.

Zbrinite proizvode i ambalažu na ekološki 
prihvatljiv način.

Kôd za recikliranje služi za označavanje 
različitih materijala za povrat u petlju za 
recikliranje.

Kôd se sastoji od simbola za recikliranje, koji odražava 
ciklusa recikliranja, i broja koji označava materijal.

Usluge servisa
IAN: 308468_1904

 Servis Hrvatska
  Tel.:  0800 777 999
  E-Mail:  deltasport@lidl.hr

Srdačno čestitamo!  
Ovom kupovinom ste se odlučili za kvalitetan proizvod. 
Upoznajte se sa proizvodom pre nego što počnete da 
ga koristite.

  U tu svrhu pažljivo pročitajte sledeće 
uputstvo za korišćenje.

Proizvod koristiti samo na opisani način i za navedenu 
oblast primene. Sačuvajte ova uputstvo za korišćenje. 
Kada proizvod predajete trećem licu, priložite i svu 
dokumentaciju.

Obim isporuke
1 x četka za odeću s tri umetka (1)
1 x uputstvo za korišćenje

Tehnički podaci
Dimenzije (zbijeno): 
cca. 22,5 x 5,5 x 5 cm (d x š x v)

 Datum proizvodnje (mesec/godina):  
12/2019

Namenska upotreba
Artikal je predviđen isključivo za ličnu upotrebu i ne 
treba ga koristiti u komercijalne svrhe. 

Upotreba artikla (sl. A)
Artikal poseduje tri različita umetka (1b)/(1c)/(1d). 
Umetke možete menjati navlačenjem na ručici (1a). 
Palčevima lagano pritisnite umetak sa strane ručice da 
biste ga oslobodili.
VAŽNO! Prilikom upotrebe dozvoljeno je navući jedan 
umetak na ručici.
Koristite umetke za sledeće materijale: 

• Plavi umetak (1b): Pogodan za materijale za odela i 
kostime

• Crveni umetak (1c): Pogodan za kašmir i vunu
• Beli umetak (1d): Pogodan za površine od jelenske i 

prevrnute kožu

Napomena: Da biste čuvali artikal uz uštedu na pro-
storu navucite tri umetka u sledećem redosledu na ručici: 
1. Plavi umetak
2. Crveni umetak
3. Beli umetak

Čuvanje, čišćenje
Kada se ne koristi, proizvod čuvati u suvom i čistom 
stanju na sobnoj temperaturi. 
Čistiti samo suvom krpom za čišćenje.
VAŽNO! Ne čistiti jakim sredstvima za čišćenje.

Napomene u vezi odlaganja u 
otpad 
Odložite artikal i materijale za pakovanje u otpad u 
skladu sa lokalnim propisima. Materijale za pakovanje, 
kao npr. kese, čuvajte dalje od dece. Sačuvajte materijal 
za pakovanje izvan dometa dece.

Proizvode i ambalažu odlagati na način koji nije 
štetan za okolinu.

Reciklažni kod služi za identifikaciju različitih 
materijala za reciklažu u ciklusu prerade 
(recikliranju). Kod se sastoji od simbola za 

recikliranje – u kojem treba da se ogleda ciklus prerade 
– i jednog broja koji označava materijal.

Postupak za servisiranje
IAN: 308468_1904

 Servis Srbija
  Tel.: 0800 300 180
  E-Mail: deltasport@lidl.rs

Uvozi i stavlja u promet:
Lidl Srbija KD,  
Prva južna radna 3,
22330 Nova Pazova, Republika Srbija
Tel.:   0800 300 180,
E-mail:  kontakt@lidl.rs

Kako izjaviti reklamaciju?
Molimo Vas:
· da pozovete korisnički servis: 0800 300 180
· pošaljete e-mail na: kontakt@lidl.rs
· posetite najbližu Lidl prodavnicu.

Da bismo osigurali najbržu asistenciju, molimo da 
sačuvate fiskalni račun i date ga na uvid prilikom izjavl-
jivanja reklamacije. 

Lidl i proizvođač nisu u mogućnosti da garantuju 
obezbeđivanje servisiranja i dostupnost rezervnih delo-
va nakon isteka garantog perioda/ perioda saobrazno-
sti. Ukoliko za tim bude potrebe, putem naše Službe za 
potrošače možete proveriti dostupnost rezervnih delova 
i opcije za popravku. Hvala na razumevanju.

Felicitări!  
Ați ales să achiziționați un produs de calitate 
superioară. Înainte de prima utilizare, trebuie să 
vă familiarizați cu produsul dumneavoastră.

		Citiți	cu	atenție	următoarele	instrucți-
uni	de	utilizare.

Utilizați produsul numai în modul descris și în 
scopurile de utilizare prevăzute. Păstrați aceste 
instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur. În cazul 
predării produsului unei alte persoane, transmiteți 
toată documentația acestuia.

Cuprinsul	livrării
1 x perie de haine cu trei capete de periere (1)
1 x instrucțiuni de utilizare

Date	tehnice
Dimensiuni (în poziție comprimată): 
cca 22,5 x 5,5 x 5 cm (L x l x h)

 Data fabricației (luna/anul):  
12/2019

Utilizarea	conform	destinației
A se folosi articolul numai pentru uz privat și nu 
pentru uz comercial. 

Utilizarea	articolului	(fig.	A)
Articolul dispune de trei capete de periere diferite 
(1b)/(1c)/(1d). 
Capetele de periere sunt interschimbabile prin 
împingerea lor pe mâner (1a). Pentru a desface 
capătul de periere, aplicați ușor presiune cu dege-
tul mare dinspre mâner către capătul de periere.
IMPORTANT! Pentru utilizare se va fixa pe mâner 
doar un singur cap de periere.
Utilizați capetele pentru următoarele materiale: 
• Capul albastru (1b): adecvat pentru stofe, 

costume
• Capul roșu (1c): adecvat pentru cașmir și lână
• Capul alb (1d): adecvat pentru suprafețele din 

piele de antilopă și piele întoarsă
Indicație:	Pentru depozitarea articolului în scopul 
economiei de spațiu, introduceți pe mâner cele 
trei capete de periere în următoarea ordine: 
1. Capul albastru
2. Capul roșu
3. Capul alb
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Поздравления!
С Вашата покупка Вие избрахте продукт с високо 
качество. Запознайте се с него преди първото му 
използване.

  За целта прочетете внимателно 
следващото ръководството за 
използване.

Използвайте продукта само в съответствие с 
описанието и за посочените области на приложение. 
Съхранявайте добре ръководството за използване. 
При предаването на продукта на трета страна 
предайте и всички документи.

Обем на доставката
1 x четка за дрехи с три приставки (1)
1 x ръководството за използване

Технически данни
Размери (в прибрано състояние): 
ок: 22,5 x 5,5 x 5 cm (Д x Ш x В)

 Дата на производство (месец/година):  
12/2019

Употреба по предназначение
Продуктът е предназначен само за лична употреба и 
не е подходящ за търговски цели. 

Употреба на продукта (фиг. A)
Продуктът има три различни приставки (1b)/(1c)/
(1d). 
Можете да смените приставките чрез приплъзване 
върху дръжката (1a). Приложете лек натиск с палец 
върху приставката от страната на дръжката, за да 
освободите приставката.
ВАЖНО! При употреба трябва само една приставка 
да бъде приплъзната върху дръжката.
Използвайте приставките за следните материи: 

• Синя приставка (1b): Подходяща за тъкани за 
дамски и мъжки костюми

• Червена приставка (1c): Подходяща за кашмир и 
вълна

• Бяла приставка (1d): Подходяща за повърхности от 
кожа и велур

Указание: За да приберете продукта, спестявайки 
място, приплъзнете и трите приставки в следната 
последователност: 
1. Синя приставка
2. Червена приставка
3. Бяла приставка

Съхранение, почистване
Съхранявайте продукта винаги сух и чист, на стайна 
температура, когато не го използвате. 
Избърсвайте само със суха кърпа за почистване.
ВАЖНО! Никога не почиствайте с агресивни 
почистващи препарати.

Указания за отстраняване като 
отпадък
Изхвърляйте продукта и опаковъчните материали 
в съответствие с действащите местни разпоредби. 
Опаковъчни материали, като напр. полиетиленови 
торбички, не трябва да попадат в ръцете на деца. 
Съхранявайте опаковъчния материал на място, 
недостъпно за деца.

Изхвърляйте продуктите и опаковките по 
екологичен начин.

Кодът за рециклиране служи за обозначаване 
на различни материали за връщане в цикъла 
за повторно използване (рециклиране).

Кодът се състои от символа за рециклиране – който 
трябва да отразява цикъла на утилизация – и от 
номер, който указва материала.

Указания за гаранцията и 
процеса на сервизно обслужване 
Гаранция
Уважаеми клиенти, за този уред получавате 2 
години гаранция от датата на покупката. В случай 
на несъответствие на продукта с договора за 
продажба Вие имате законно право да предявите 
рекламация пред продавача на продукта при 
условията и в сроковете, определени в чл. 112-115* 
от Закона за защита на потребителите. Вашите 
права, произтичащи от посочените разпоредби, 
не се ограничават от нашата по-долу представена 
търговска гаранция и независимо от нея продавачът 
на продукта отговаря за липсата на съответствие 
на потребителската стока с договора за продажба 
съгласно Закона за защита на потребителите.
Гаранционни условия
Гаранционният срок започва да тече от датата на 
покупката. Пазете добре оригиналната касова 
бележка. Този документ е необходим като 
доказателство за покупката. Ако в рамките на три 
години от датата на закупуване на този продукт 
се появи дефект на материала или производствен 
дефект, продуктът ще бъде безплатно ремонтиран 
или заменен – по наш избор. 

DE/AT/CH

Herzlichen Glückwunsch!
Mit Ihrem Kauf haben Sie sich für einen hochwertigen 
Artikel entschieden. Machen Sie sich vor der ersten 
Verwendung mit dem Artikel vertraut.

 Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfol-
gende Gebrauchsanweisung. 

Benutzen Sie den Artikel nur wie beschrieben und für 
die angegebenen Einsatzbereiche. Bewahren Sie diese 
Gebrauchsanweisung gut auf. Händigen Sie alle Unter-
lagen bei Weitergabe des Artikels an Dritte ebenfalls 
mit aus.

Lieferumfang
1 x Kleiderbürste mit drei Aufsätzen (1)
1 x Gebrauchsanweisung 

Technische Daten
Maße (zusammengeschoben): 
ca. 22,5 x 5,5 x 5 cm (L x B x H)

 Herstellungsdatum (Monat/Jahr):  
12/2019

Bestimmungsgemäße Verwen-
dung
Der Artikel ist nur für den privaten Gebrauch und nicht 
für den gewerblichen Gebrauch zu verwenden. 

Artikel verwenden (Abb. A)
Der Artikel verfügt über drei verschiedene Aufsätze 
(1b)/(1c)/(1d). 
Die Aufsätze können Sie durch Schieben auf den 
Griff (1a) wechseln. Üben Sie leichten Druck mit dem 
Daumen von der Stielseite auf den Aufsatz aus, um den 
Aufsatz zu lösen.
WICHTIG! Bei der Verwendung darf jeweils nur ein 
Aufsatz auf den Griff geschoben sein.
Nutzen Sie die Aufsätze für folgende Materialien: 

• Blauer Aufsatz (1b): Für Anzug- und Kostümstoffe 
geeignet

• Roter Aufsatz (1c): Für Kaschmir und Wolle geeignet
• Weißer Aufsatz (1d): Für Wild- und Raulederoberflä-

chen geeignet

Hinweis: Um den Artikel platzsparend zu verstauen, 
schieben Sie alle drei Aufsätze in folgender Reihenfolge 
auf den Griff: 
1. Blauer Aufsatz
2. Roter Aufsatz
3. Weißer Aufsatz

Lagerung, Reinigung
Lagern Sie den Artikel bei Nichtbenutzung immer tro-
cken und sauber bei Raumtemperatur.
Nur mit einem trockenen Reinigungstuch sauber 
wischen. 
WICHTIG! Nie mit scharfen Reinigungsmitteln reinigen.

Hinweise zur Entsorgung
Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackungsmate-
rialien entsprechend aktueller örtlicher Vorschriften. 
Verpackungsmaterialien, wie z.B. Folienbeutel, gehören 
nicht in Kinderhände. Bewahren Sie das Verpackungs-
material für Kinder unerreichbar auf.

Entsorgen Sie den Artikel und die Verpackung 
umweltschonend.

Der Recycling-Code dient der Kennzeichnung 
verschiedener Materialien zur Rückführung in 
den Wiederverwertungskreislauf (Recycling).

Der Code besteht aus dem Recyclingsymbol –das den 
Verwertungskreislauf widerspiegeln soll –und einer 
Nummer, die das Material kennzeichnet.

Serviceabwicklung
IAN: 308468_1904

 Service Deutschland
 Tel.: 0800-5435111 
 E-Mail: deltasport@lidl.de

 Service Österreich
 Tel.: 0820 201 222  
  (0,15 EUR/Min.) 
 E-Mail: deltasport@lidl.at

 Service Schweiz
 Tel.: 0842 665566  
  (0,08 CHF/Min.,  
  Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)
 E-Mail: deltasport@lidl.ch

Συγχαρητήρια!
Με την αγορά σας επιλέξατε ένα προϊόν υψηλής 
ποιότητας. Εξοικειωθείτε με το προϊόν, πριν το 
χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

  Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης 
που ακολουθούν.

Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σύμφωνα με τον 
τρόπο περιγραφής και για τα πεδία εφαρμογής που 
αναφέρονται. Φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. 
Παραδώστε όλα τα συνοδευτικά έγγραφα όταν 
παραχωρείτε το προϊόν σε τρίτους.

Παραδοτέος εξοπλισμός
1 x βούρτσα για τα ρούχα με τρία εξαρτήματα (1)
1 x οδηγίες χρήσης 

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Διαστάσεις (κλειστή): 
περ. 22,5 x 5,5 x 5 εκ. (Μ x Π x Υ)

 Ημερομηνία κατασκευής (Μήνας/Έτος):  
12/2019

Προβλεπόμενη χρήση
Το προϊόν είναι κατάλληλο μόνο για ιδιωτική και όχι για 
επαγγελματική χρήση. 

Χρήση του προϊόντος (Εικ. A)
Το προϊόν διαθέτει τρία διαφορετικά εξαρτήματα (1b)/
(1c)/(1d). 
Μπορείτε να αλλάξετε τα εξαρτήματα σπρώχνοντας στη 
λαβή (1a).  Ασκήστε ελαφρώς πίεση με τον αντίχειρα 
πάνω στο εξάρτημα από την πλευρά της λαβής, για να 
αποσπάσετε το εξάρτημα.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Κατά τη χρήση μπορείτε να σπρώχνετε 
κάθε φορά μόνο ένα εξάρτημα στη λαβή.
Χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα για τα εξής υλικά: 

• Μπλε εξάρτημα (1b): Κατάλληλο για υφάσματα 
κοστουμιών

• Κόκκινο εξάρτημα (1c): Κατάλληλο για κασμίρι και 
μαλλί

• Λευκό εξάρτημα (1d): Κατάλληλο για τραχιές και 
δερμάτινες επιφάνειες

Ύπόδειξη: Για να αποθηκεύσετε το προϊόν χωρίς να 
πιάνει χώρο, σπρώξτε και τα τρία εξαρτήματα στη λαβή 
με την εξής σειρά: 
1. Μπλε εξάρτημα
2. Κόκκινο εξάρτημα
3. Λευκό εξάρτημα

Αποθήκευση, καθαρισμός
Εάν δεν το χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε το προϊόν πάντα 
στεγνό και καθαρό σε θερμοκρασία δωματίου. 
Σκουπίζετέ το μόνο με ένα στεγνό πανί καθαρισμού.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μην καθαρίζετε ποτέ το προϊόν με 
ισχυρά καθαριστικά.

Ύποδείξεις ως προς την απόρριψη
Απορρίπτετε το προϊόν και τα υλικά συσκευασίας 
σύμφωνα με τις ισχύουσες τοπικές διατάξεις. Τα υλικά 
συσκευασίας, όπως π.χ. οι σακούλες αλουμινίου, δεν 
επιτρέπεται να καταλήγουν στα χέρια των παιδιών. Τα 
υλικά συσκευασίας πρέπει να φυλάσσονται σε μέρη μη 
προσβάσιμα για τα παιδιά.

Να απορρίπτετε τα προϊόντα και τις συσκευασίες 
με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Ο κωδικός ανακύκλωσης επισημαίνει τα 
διαφορετικά υλικά με σκοπό την 
επανακυκλοφορία τους (ανακύκλωση).

Ο κωδικός αποτελείται από το σύμβολο της 
ανακύκλωσης, που πρέπει να αντιστοιχεί στον κύκλο 
ανακύκλωσης, και έναν αριθμό που επισημαίνει το υλικό.

Διαδικασία σέρβις
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* Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока 
с договора за продажба потребителят има право да предяви 
рекламация, като поиска от продавача 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.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е 
непропорционален, ако неговото използване налага разходи на 
продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са 
неразумни, като се вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на 

несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на 

обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за 
него.

Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на 
договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в 
съответствие с договора за продажба.
(2) 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.
(3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да 
развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или 
да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно 
чл. 114.
(4) 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.
(5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените 
вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с 
договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от 
решаването на рекламацията по чл. 113 , той има право на избор 
между една от следните възможности: 
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него 

сума; 
2. намаляване на цената.
(2) 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.
(3) 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, е налице следваща поява на несъответствие 
на стоката с договора за продажба. 
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) 
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, 
ако несъответствието на потребителската стока с договора е 
незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по 
този раздел в срок до две години, считано от доставянето на 
потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за 
поправката или замяната на потребителската стока или за постигане 
на споразумение между продавача и потребителя за решаване на 
спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е 
обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от 
срока по ал. 1.
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Гаранцията предполага в рамките на тригодишния 
гаранционен срок да се представят дефектният уред 
и касовата бележка (касовият бон) и писмено да се 
обясни в какво се състои дефектът и кога е възникнал. 
Ако дефектът е покрит от нашата гаранция, Вие ще 
получите обратно ремонтирания или нов продукт. С 
ремонта или смяната на продукта не започва да тече 
нов гаранционен срок.
Гаранционен срок и законови 
претенции при дефекти
Гаранционната услуга не удължава гаранционния 
срок. Това важи също и за сменените и ремонтирани 
части. За евентуално наличните повреди и дефекти 
още при покупката трябва да се съобщи веднага 
след разопаковането. Евентуалните ремонти след 
изтичане на гаранционния срок са срещу заплащане.
Обхват на гаранцията
Уредът е произведен грижливо според строгите 
изисквания за качество и добросъвестно изпитан 
преди доставка. Гаранцията важи за дефекти на 
материала или производствени дефекти.
Гаранцията не обхваща частите на продукта, които 
подлежат на нормално износване, поради което 
могат да бъдат разглеждани като бързо износващи 
се части (например филтри или приставки) или 
повредите на чупливи части (например прекъсвачи, 
батерии или такива произведени от стъкло). 
Гаранцията отпада, ако уредът е повреден 
поради неправилно използване или в резултат на 
неосъществяване на техническа поддръжка. За 
правилната употреба на продукта трябва точно да се 
спазват всички указания в упътването за обслужване. 
Предназначение и действия, които не се препоръчват 
от упътването за експлоатация или за които то 
предупреждава, трябва задължително да се избягват. 
Продуктът е предназначен само за частна, а не за 
стопанска употреба. 
При злоупотреба и неправилно третиране, употреба 
на сила и при интервенции, които не са извършени 
от клона на нашия оторизиран сервиз, гаранцията 
отпада.
Процедура при гаранционен случай
За да се гарантира бърза обработка на Вашия 
случай, следвайте следните указания:
• За всички запитвания подгответе касовата бележка 

и идентификационния номер 
(IAN 308468_1904) като доказателство за 
покупката.

• Вземете артикулния номер от фабричната табелка.

• При възникване на функционални или други 
дефекти първо се свържете по телефона или чрез 
имейл с долупосочения сервизен отдел. След 
това ще получите допълнителна информация за 
уреждането на Вашата рекламация.

• След съгласуване с нашия сервиз можете да 
изпратите дефектния продукт на посочения 
Ви адрес на сервиза безплатно за Вас, като 
приложите касовата бележка (касовия бон) и 
посочите в какво се състои дефектът и кога е 
възникнал.

 За да се избегнат проблеми с приемането и 
допълнителни разходи, задължително използвайте 
само адреса, който Ви е посочен. Осигурете 
изпращането да не е като експресен товар или 
като друг специален товар. Изпратете уреда 
заедно с всички принадлежности, доставени 
при покупката, и осигурете достатъчно сигурна 
транспортна опаковка.

Ремонтен сервиз / извънгаранционно 
обслужване
Ремонти извън гаранцията можете да възложите 
на клона на нашия сервиз срещу заплащане. Той 
с удоволствие ще Ви направи предварителна 
калкулация.  
Можем да обработваме само уреди, които са 
достатъчно опаковани и изпратени с платени 
транспортни разходи.
Внимание: Изпратете Вашия уред на клона на 
нашия сервиз почистен и с указание за дефекта.
Уредите, изпратени с неплатени транспортни 
разходи – с наложен платеж, като експресен или 
друг специален товар – не се приемат.
Ние ще извършим безплатно изхвърлянето на 
изпратените от Вас дефектни уреди.
Сервизно обслужване
България
Тел.: 00800 111 4920
Е-мейл: deltasport@lidl.bg
IAN: 308468_1904
Вносител
Моля, обърнете внимание, че следващият адрес 
не е адрес на сервиза. Първо се свържете с 
горепосочения сервизен център.
ДЕЛТА-СПОРТ ХАНДЕЛСКОНТОР ГМБХ
Врагекамп 6
DE-22397 Хамбург
Германия

DE/AT/CHGR/CYGR/CY

Depozitare	și	curățare
În cazul în care nu îl folosiți, depozitați întotdeau-
na produsul în stare uscată și curată, la tempera-
tura camerei. 
Curățați produsul numai prin ștergere cu o lavetă 
uscată.
IMPORTANT! Nu curățați niciodată produsul cu 
detergenți agresivi.

Instrucţiuni	privind	eliminarea
Eliminați articolul și materialele de ambalare 
corespunzător reglementărilor locale în vigoare. 
Materialele de ambalare ca de ex. pungile de 
plastic nu trebuie să ajungă în mâinile copiilor. 
Depozitați materialele de ambalare departe de 
accesul copiilor.

Eliminați produsele și ambalajele în mod 
ecologic.

Codul de reciclare servește la marcarea 
diverselor materiale pentru reintegrarea în 
circuitul de revalorificare (reciclare).

Codul este alcătuit din simbolul de reciclare, 
pentru marcarea circuitului de revalorificare, și un 
număr de identificare a materialului.

Operațiuni	de	service
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