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CONTENTS OF PACKAGE

1 x holder with GPS module 
1 x car charger 
1 x USB cable 
1 x microSD/USB adapter
2 x 3M spare sticker
5 x 3M cable holder
1 x protective bag 
1 x user manual and warranty card



ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН
Шановний Покупцю! Вітаємо Вас з придбанням виробу торго- 
вельної марки 2E, який був розроблений та виготовлений у від-
повідності до найвищих стандартів якості, та дякуємо Вам за те, 
що Ви обрали саме цей виріб.

Просимо Вас зберігати талон протягом гарантійного періоду. При 
купівлі виробу вимагайте повного заповнення гарантійного талону.

1.  Гарантійне обслуговування здійснюється лише за наявності правильно і чітко заповне- 
ного оригінального гарантійного талону, у якому вказані: модель виробу, дата продажу, 
серійний номер, термін гарантійного обслуговування, та печатки фірми-продавця.*

2.  Строк служби виробу складає 24 місяці.
3.  Виріб призначений для використання у споживчих цілях. У разі використання виробу в 

комерційній діяльності продавець/виробник не несе гарантійних зобов`язань, сервісне 
обслуговування виконується на платній основі.

4.  Гарантійний ремонт виконується впродовж терміну, вказаного в гарантійному талоні 
на виріб, в авторизованому сервіс-центрі на умовах та в строки, визначені чинним 
законодавством України.

5.  Виріб знімається з гарантії у випадку порушення споживачем правил експлуатації, 
викладених в інструкції з виробу.

6. Виріб знімається з гарантійного обслуговування у випадках:
•  використання не за призначенням та не у споживчих цілях;
•  наявності механічних пошкоджень;
•  наявності пошкоджень, що виникли внаслідок потрапляння всередину виробу сторон-

ніх предметів, речовин, рідин, комах;
•  наявності пошкоджень, спричинених стихійними лихами (дощем, вітром, блискавкою 

та ін.), пожежею, побутовими факторами (надмірна вологість, запиленість, агресивне 
середовище та  ін.);

•   наявності пошкоджень, що виникли внаслідок невідповідності параметрів живлення чи 
кабельних мереж державним стандартам та інших подібних факторів;

•  при порушенні пломб, встановлених на виробі;
•  при внесені змін у конструкцію виробу або наявності ознак ремонту поза межами авто-

ризованого сервісного центру;
• відсутності серійного номера пристрою або неможливості його ідентифікувати.
7. Термін гарантійного обслуговування складає 12 місяців з дати продажу.
* Відривні талони на технічне обслуговування надаються авторизованим сервісним центром.

Комплектність виробу перевірено. Із умовами гарантійного 
 обслуговування ознайомлений, претензій не маю. 
Підпис покупця __________________________________________________________________

Авторизований сервісний центр ІП «І-АР-СІ»
Адреса: вул. Марка Вовчка, 18-А, Київ, 04073, Україна
Тел.: 0 800 300 345; (044) 230 34 84; 390 55 12 
www.erc.ua/service
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Інформація про виріб
Виріб
Модель
Серійний номер

Інформація про продавця
Назва торгової організації
Адреса
Дата продажу
Штамп продавця

Талони на гарантійне обслуговування

Талон № 3
Штамп продавця Дата звернення

 Причина
 пошкодження

 Дата
 виконання

Талон № 2
Штамп продавця Дата звернення

 Причина
 пошкодження

 Дата
 виконання

Талон № 1
Штамп продавця Дата звернення

 Причина
 пошкодження

 Дата
 виконання


