
Ръководство за потребителя



www.casada.com

Откакто е създадено през 2000 г, името CASADA е гаранция за 
висококачествени  продукти  на СПА и ФИТНЕС пазара.  Днес, 
продуктите на CASADA се предлагат в 37 страни по целия свят.

Непрекъснатото развитие, уникалния дизайн и целенасочената
ориентация  към  по-здравословен  начин на живот са  нещата, 
които характеризират продуктите на CASADA, както и ненадми- 
натото и надеждно качество.
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Поздравления!

Уважаеми клиенти, 
С покупката на този уред Виe показахте загриженост за 
Вашето здраве. За да можете да се насладите на предимствата 
му в дългосрочен план, бихме искали да прочетете и да се 
придържате внимателно към инструкциите в това ръководство.

Пожелаваме Ви незабравими и приятни моменти с Вашия 
POWERBOARD 3.0!
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Преди да използвате спортния тренажор, моля прочетете внимателно инструкциите, 
за да осигурите безпроблемното функциониране на уреда и оптималния му ефект. 
Моля, пазете това ръководство!!!

• Уредът е в съответствие с всички европейски стандарти и действащи разпоредби за  
сигурност.
• Вашият спортен тренажор има гаранционен срок, описан на издадената Ви при закупува-
нето гаранционна карта. Всеки необходим ремонт може да бъде извършен само от 
оторизиран сервиз. Неправилното използване, както и неоторизирани ремонти са забра-
нени, поради съображения за сигурност - това ще доведе до анулиране на гаранцията.
• НЕ докосвайте захранващия кабел с мокри ръце!

НЕ излагайте уреда на пряка слънчева светлина. НЕ позволявайте уредът да влиза в • 
контакт с вода и високи температури. 

Ако сте съхранявали спортния тренажор в студено помещение дълго време, трябва да го• 
оставите в помещение със стайна температура за 1 час преди да го включите.

За да намалите риска от късо съединение, изваждайте захранващия кабел при дълъг • 
период на неизползване. 

НЕ използвайте повредени щепсели, кабели и разхлабени контакти. В случай на повреда, • 
НЕ използвайте уреда и извадете захранващия кабел веднага, след което се свържете с 
оторизиран сервиз.

Според преобладаващото мнение, деца под 13-годишна възраст НЕ трябва да правят • 
тренировки с вибрации. Въпреки това, ограничение във възрастта на потребителите
няма.
 От съображения за сигурност и за да избегнете наранявания, никога НЕ оставяйте тре-•

нажора с включен режим на вибрация, докато почивате от тренировката.
 За да избегнете претоварване, НЕ трябва да превишавате следното време за тренировка:•

ВНИМАНИЕ!! 
Дори хората, които вече имат добро фитнес ниво и са тренирани, трябва да започнат 
бавно, тъй като вибрациите представляват напълно нова форма на упражнения за 
мускулите. С течение на времето интензивността на обучението може постепенно да се 
увеличава, с по-високи честоти, по-динамични упражнения или по-кратки прекъсвания.
 Никога не използвайте остри или заострени предмети.•
 Моля, уверете се, че Вашето тяло има правилна стойка, за да избегнете увреждане на •

ставите или органите.
 Никога не поставяйте главата или гърдите си директно върху PowerBoard 3.0.•
 Никога не тренирайте над ниво на интензивност 50 за упражнения, при които главата е •

близо до тренажора! 

  

Фитнес ниво: нетрениран

15 мин

1 - 3 сесии в седмицата

Фитнес ниво: нередовно
трениране

30 мин

1 - 4 сесии в седмицата

Фитнес ниво: трениран

45 мин

1 - 6 сесии в седмицата

Окомплектовка

Дистанционно 
управление

Захранващ 
кабел

DVD с 
упражнения

План за 
упражнения
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Технически данни

Амплитуда: +/– 4,5 mm    Диапазон: 0 – 9 mm
зона 1: +/– 1,5 mm                                 3 mm
зона 2: +/– 3mm                                     6 mm
зона 3: +/– 4,5mm                                  9 mm

Честота: 8 – 22 Hz

Скорост: ниво 1 – 99

Максимално натоварване: 120 кг (когато сте стъпили върху тренажора и с двете стъпала)

Захранване: AC 220 -240 V ~ 50/60 Hz

Консумация на енергия: макс. 250 W при нормална употреба

Размери на опаковката: 85 x 50 x 20 cm

Размери на уреда: 79 x 48 x 14,5 cm

Тегло: 26 кг

Медицинско устройство: Не

Инструкции:
За равномерно натоварване на PowerBoard 3.0, винаги първо заставайте централно 
с двата крака върху уреда, а след това от там преместете тежестта навън.

Алтернативно движение

Приятна разходка Джогинг

Диапазон**

+ Амплитуда

Връх*
* Връх

** Движения нагоре и надолу

- Амплитуда

Тичане

Диапазон и позиция на тренажора

3mm

3mm - Поз. I 6mm - Поз. II 9mm - Поз. III

6mm
9mm

1 1 2 323



Д
и

сп
л

е
й

 /
 Д

и
ст

а
н
ц

и
о
н
н
о
 у

п
р
а
в
л

е
н
и

е

6

Дисплей

Дистанционно управление

(1) START/STOP Стартиране и спиране на програма
 (2) MODE Можете да изберете различни настройки:

     Ръчна програма (индивидуално)
     Автоматична програма (задаване: 1 загряване, 2 опресняване, 3 интервал)
     Режим на времето (1 - 15 мин.)
   Скоростта и времето не могат да бъдат променяни в режим на автоматична 
   програма. Те са предварително зададени. 

 (3) + / - В режим на времето, можете да зададете определено време, натискайки 
тези бутони (1 - 15 мин.)

 (4) SPEED + / - В режим на ръчна програма, можете да регулирате скоростта, 
натискайки тези бутони (ниво 1 - 99).

 (5) Текущото изразходване на калории. 
(6) Оставащо време. Ако надписът TIME мига, Вие използвате режим на времето.

 (7) Текущо ниво на скорост. 
 (8) Показва избрания режим. Ако надписът AUTO мига, Вие използвате автоматична

програма. Ако надписът MANUAL мига, Вие използвате ръчна програма. 
    (9) Показва текущия пулс в комбинация с пулсовия сензор.

(1) ON/OFF Включване и изключване на уреда
 (2) MODE Можете да изберете различни настройки:

     Ръчна програма (индивидуално)
     Автоматична програма (задаване: 1 загряване, 
     2 опресняване, 3 интервал)
     Режим на времето (1 - 15 мин.)
   Скоростта и времето не могат да бъдат променяни 
   в режим на автоматична програма. Те са предва-
   рително зададени. 

  (3) START/STOP Стартиране и спиране на програма
 (4) SPEED + / - В режим на ръчна програма, можете 

да регулирате скоростта, натискайки тези бутони 
(ниво 1 - 99).

  (5) TIME + / - Натискайки този бутон, можете да 
регулирате времето (1 - 15 мин.)
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Оборудване / Функции

Автоматични програми

PowerBoard 3.0 е оборудван с мотор за тежък режим на работа, 
усъвършенствана амортизираща система и гумени крачета. 
Тези специални функции гарантират перфектна стабилност и 
намаляват шума по време на употреба.

Добре разположените транспортни колела отдолу осигуряват 
оптимална подвижност и също служат като дръжки.

Можете удобно да следите данните си по време на тренировки
с вградената функция Bluetooth на PowerBoard 3.0. Изисква се 
smart часовник или лента за гърди, измерващ сърдечния ритъм,
с вградена функция Bluetooth. След като установите безжичната 
връзка, можете да запазите данните си, като използвате прило-
жения като Runtastic, Runkeeper, MyFitness App и т.н.

В допълнение към различните автоматични програми, 
PowerBoard 3.0 разполага с ръчни настройки. Независимо от 
текущото ви фитнес ниво: дали сте неопитни, тренирате от 
време на време, редовно тренирате или дори професионален 
спортист, тренировките с PowerBoard3.0 е лесно и персонали-
зирано за всеки. Цифровият дисплей показва активната програ-
ма, времето и интензивността на тренировката.

Автоматични програми
Загряване

Опресняване

Интервал

Минути

Минути

Минути

Скорост

Скорост

Скорост

Честота (Hz)

Честота (Hz)

Честота (Hz)

13,57 13,57 16,43 16,43 17,86 17,86 19,29 19,29 16,43 16,43
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Сърдечен ритъм в покой

Калориен брояч

Сърдечният ритъм в покой е показател за Вашия фитнес режим. Най-добре е да се 
измерва сутрин, малко след събуждане, докато лежите и тялото все още е напълно 
отпуснато. Измервайте с помощта на палеца и показалеца, или от лявата китка или 
от сънната артерия, преброявайки сърдечния ритъм за 15 секунди и умножавайки 
числото с 4, или с помощта на пулсов монитор.

Броячът на калориите на PowerBoard 3.0 е нова функция за осигуряване на още по-
голяма ефективност. Изразходените калории представляват средна стандартна стой-
ност, която може да бъде постигната чрез последователно трениране. Когато стоите 
стабилно върху PowerBoard 3.0 без да се движите, изразходвате много по-малко кало-
рии, отколкото по време на обикновена тренировка с посредствени усилия. Броячът на 
калориите изчислява данните въз основа на показатели, които се състоят от няколко 
спортни дейности. Изчисляват се средни стойности, от лек ход до бърз джогинг или 
нормално тренировъчно упражнение със или без тежести. Методът за изчисляване на 
калориите се основава на общия резултат от изразходените калории на тези видове 
спорт със средно регистрирано тегло от 85 кг. Използвайки този конкретен метод, из-
разходването на калории може да се счита за доста реалистично. При промени в ско-
ростта, броят на калориите се преизчислява, за да се покаже точното потребление.

МЪЖЕ

ЖЕНИ
Фитнес ниво

Фитнес ниво

Атлет

Атлет

Отлично

Отлично

Добро

Добро

Над средното

Над средното

Средно

Средно

Под средното

Под средното

Лошо

Лошо

Възраст

Възраст
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Изглед на трениране

Препоръчителното време за трениране с PowerBoard 3.0 е 10 минути, 3 пъти седмично.

Този план за цялото тяло е създаден лично от фитнес инструктор и Ви подкрепя в дости-
гането на Вашите цели. Можете, разбира се, винаги да приспособявате продължителност 
и интензивност, за да отговарят на Вашата лична форма и предпочитания. Не забравяйте, 
че хубавото загряване е необходимо преди всяка сесия от тренировки и в никакъв случай 
не трябва да бъде пренебрегвано. Дори ако просто се затоплите за 5 минути, това е до-
статъчно. Има цяла гама упражнения, които можете да изпълнявате с помощта на Power-
Board 3.0. Комплектът включва DVD с упражнения. 

Мускулна група

Гърди Обикновена
лицева опора

Класическа
лицева опора

Флайс (с вибра-
ционен дъмбел)

Преса с дъмбели (с 
вибрационен дъмбел)

Статична
лицева опора

Придърпване
на вертикален
скрипец (със 
сгънати ръце)

Гребане със скрипец
с две ръце (с вибра-

ционен дъмбел)

Мъртва тяга (с ви-
брационен дъмбел)

Гребане със скри-
пец (с вибрационен

дъмбел)

Коремни преси
лакът-коляно

Повдигане на крака
(свити)

Статичен напад Преден напад

Раменно повдигане
напред

Сгъване за бицепс
(с вибрационен 

дъмбел)

Опора на 
предмишницата

(с корема нагоре)

Бедрено разгъване

Повдигане на крака
(изправени)

Клекове

Странично
раменно повдигане

Гръб

Корем Страничен планк Странични 
коремни преси

Повдигане на 
пръсти от стоеж

Динамичен мост Статичен мост
(с повдигнати

крака)

Статичен мост

Повдигане на ви-
брационен дъмбел

Статична 
лицева опора

Дупе

Крака и прасци

Рамене и ръце

Повторения/време

Повторения/време

Повторения/време

Повторения/време

Повторения/време

Повторения/време

Упражнения
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Съвети за хранене

Следните съвети за хранене покриват 7 дни и отговарят на всички основни изисквания за 
балансирана, здравословна и целенасочена диета. Просто продължете тази диета след 
първите 7 дни. Точките по-долу служат като добра, обща основа за ежедневната Ви диета:
1. Пийте много вода! Препоръчително е да се пие по 2 литра вода на ден. 
2. Вместо 3 хранения в по-големи порции, правете 5 или 6 хранения в по-малки порции.
3. Консумирайте ценни, добри въглехидрати (малко или никаква захар!).
Бавните въглехидрати (напр. ориз, макаронени изделия, хляб и др.) са най-подходящи. 
4. Избягвайте или спрете изцяло консумацията на алкохол, тъй като тя забавя Вашия
метаболизъм.
5. Използвайте растителни мазнини вместо животински. 
6. Опитайте се да не консумирате въглехидрати след 18:00 часа.

Ще намерите много хранителни факти онлайн, които ще Ви помогнат да определите кои
храни съдържат малко или никакви въглехидрати.

ДЕН

ДЕН

Закуска
Средно голяма порция мюсли с обезмаслено мляко или неподсладено соево 
мляко + шепа боровинки, 1 лъжица мед или кафява захар
1 чаша зелен чай

Обяд
1 бр. средно изпечен картоф, 1 с.л. зехтин.
1 глава маруля, 2 бр. нарязани домати
По желание добавете червен пипер / др. подправки с 2 ч.л. зехтин + лимонов сок
1 чаша зелен чай

Вечеря
Филе от сьомга на скара или на пара, подправено с 1 с.л. лимонов сок + порция 
Броколи (на пара), тиквички и чушка
1 чаша чай от лайка с 1 ч.л. мед

Лека закуска (междинна)
1 бр. нарязана ябълка / 1 бр. круша или шепа ядки / тиква
семена

Закуска
1 бр. пълнозърнеста препечена филийка
нискомаслена извара, 1 бр. сварено яйце, черен пипер за подправяне
1 чаша зелен чай

Обяд
Купа пълнозърнеста паста с доматен сос (с ниско съдържание на мазнини)
1/2 консерва от риба тон (в собствен сос), черен пипер за подправяне
1 чаша зелен чай

Вечеря
2 бр. пилешки гърди на скара, купа (средна големина) със зеленчуци на скара
(напр. жълта чушка, тиквички, 1 малка глава червен лук)
1 чаша зелен чай

Лека закуска (междинна)
Шепа горски плодове / 1 бр. круша / 1 бр. ябълка
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Съвети за хранене

ДЕН

ДЕН

Закуска
Омлет от 3 белтъка, 1 бр. нарязан домат, няколко нарязани пресни бели гъби, 
малко мляко, подправено с пипер 
Сервирайте с 1/2 грейпфрут
1 чаша зелен чай

Обяд
2 бр. филе от скумрия (пушени или на скара)
3 бр. големи домати, нарязани (сурови или на скара)
2 бр. оризови крекери
1 чаша зелен чай

Вечеря
1 чаша кафяв ориз, 1 бр. стек от риба тон на скара
Печени зеленчуци (тиквички, патладжани)
1 чаша чай от лайка с 1 ч.л. мед

Лека закуска (междинна)
Купа пуканки (без мазнини)
1 бр. клементина

Закуска
Купа мюсли с обезмаслено мляко или неподсладено соево мляко
1 бр. нарязан банан, 1 с.л. канела
1 чаша зелен чай

Обяд
Голяма купа зеленчукова супа
1 бр. филийка пълнозърнест тост с нискомаслена извара
Малка плодова салата,
1 чаша зелен чай

Вечеря
2 бр. пилешки гърди на скара
Салата от маруля с балсамов оцет и няколко нарязани репички
1 бр. печена (за 20 мин.) ябълка с 2 с.л. нискомаслено кисело мляко и малко
стафиди
1 чаша чай от лайка с 1 ч.л. мед

Лека закуска (междинна)
1/2 грейпфрут / шепа несолени фъстъци

ДЕН Закуска
Голяма плодова салата с 2 с. л. пълнозърнеста закуска
1 чаша зелен чай

Обяд
4 бр. големи моркови, обелени и нарязани
1/2 опаковка хумус (с ниско съдържание на мазнини), 
1/4 нарязана диня, шепа несолени ядки
1 чаша зелен чай

Вечеря
Голяма купа с микс от зеленчуци (леко напръскани с мазнина)
8-12 бр. кралски скариди, малко чеснов пипер и 1 с.л. соев сос
1 чаша чай от лайка с 1 ч.л. мед

Лека закуска (междинна)
Купа пуканки (без мазнини)
1 бр. киви
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Съвети за хранене

ДЕН

ДЕН

Закуска
Малка купа мюсли (без добавена захар) 
Нискомаслено кисело мляко, 2 с.л. мед
1 чаша зелен чай

Обяд
1 бр. печен сладък картоф с 1 с.л. зехтин
1 бр. голяма маруля с 1/2 консерва от риба тон
Малко балсамов оцет, пипер
1 чаша зелен чай

Вечеря
1 бр. царевица на кочан, 1/2 ч.л. разтопено масло, 1 бр. чушка на скара
2 бр. пилешки гърди на скара, подправени с пипер
1 чаша чай от лайка с 1 ч.л. мед

Лека закуска (междинна)
1 бр. ябълка / 1 бр. круша
шепа несолени ядки

Закуска
Средна купа овесени ядки, нискомаслено мляко или неподсладено соево 
мляко, шепа горски плодове, 1 с.л. мед или кафява захар
1 чаша зелен чай

Обяд
4 бр. оризови крекери, 
Купа извара (котидж) с парченца ананас
1 бр. банан
1 чаша зелен чай

Вечеря
1 бр. филе от сьомга на скара или на пара
аспержи и броколи (подправени с лимонов сок и черен пипер)
1 чаша чай от лайка с 1 ч.л. мед

Лека закуска (междинна)
Малка купа с горски плодове
2 с.л. кисело мляко, 1 с.л. мед
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Индекс на телесната маса (BMI)

Противопоказания

телесна маса (кг)

височина  (м)2

Индексът на телесна маса (BMI) е измерване за оценка на теглото на човек (телесна маса). 
Тъй като наднорменото тегло е глобално нарастващ проблем, индексът на телесната маса 
се използва предимно за посочване на свързаните рискове. BMI корелира телесната маса 
с повърхността на тялото, която се изчислява приблизително, като се използва квадратът 
на височината на тялото. Следователно ИТМ представлява само груба референтна точка, 
тъй като не отчита физиката и пола или индивидуалния състав на човешката телесна маса 
от мастна и мускулна тъкан.

Оптимален ИТМ (BMI) според възрастта 

Оптимален ИТМ Поднормено тегло

Нормално тегло

Наднормено тегло

Затлъстяване

Тежко затлъстяване над 40 над 40

Възраст

над

ИТМ мъже ИТМ жени

под под

Особено в честотния диапазон от 15Hz! (Скорост 48-52)
• остра мигрена; скоро поставени импланти, напр. смяна на коляно и др.; скорошни фрак-
тури; камъни в жлъчката / камъни в бъбреците; флебит, тромбоза; епилепсия; тумори и 
метастази, рак на костите; остро възпаление; остро заболяване; при поставен пейсмейкър; 
при бременност; тежка остеопороза с фрактури; тежък диабет с тежко циркулаторно нару-
шение (гангрена, ретина); метални или керамични импланти на възраст под 6 месеца в зо-
ните на тялото, които тренирате; пресни рани и операции; стентове и байпаси преди по-
малко от 6 месеца; нелекувано високо кръвно налягане; тежка сърдечна недостатъчност 
по NYHA > клас I; херния 
Възможни странични ефекти от тренировката с вибрации:
• изтръпване в мускулите; сърбеж; силна болка поради твърде висока интензивност на 
тренировка; временно понижаване на кръвното налягане; краткосрочна хипогликемия

Ако сте засегнати от едно от посочените по-горе противопоказания, това не означава, че 
е абсолютно забранено да тренирате с вибрации. В този случай, Ви препоръчваме да се 
консултирате с Вашия лекар. Вибрационният тренажор може да се използва в допълне-
ние към обичайната Ви терапия, ако това се препоръчва от Вашия лекар или физиотера-
певт. 
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Декларация за съответствие

Възможен проблем

Дистанционното
управление не работи

Уредът не показва
никакви функции

Уредът самостоятелно 
включва функции, които 
не са избрани (изключе-
ние: автоматични про-
грами)

Сигнални смущения

• Проверете дали батериите са поставени правилно 
• Сменете батериите 

• Проверете връзката на електрическия кабел с източ-
ника на захранване и с уреда
• Опитайте да активирате уреда, използвайки дистан-
ционното управление и бутона за включване / изключ-
ване на уреда. 

• Изключете уреда, извадете кабела от захранването
и изчакайте 20 секунди. Свържете уреда към захран-
ване и го включете отново 

• Наблизо има прекалено много източници на смущения 
за Вашия PowerBoard и сензор за пулс, които им пречат 
да работят правилно. Променете мястото на тренажора 
и опитайте да се свържете отново. 

Разрешаване на проблема

ВНИМАНИЕ!!
Електромагнитните блокове могат да предизвикат смущения в сигнала. Това може да се 
случи около високоволтовите електропроводи, светофарни сигнали, окабеляване за елек-
трически железници, автобуси или трамваи, телевизори, автомобилни двигатели, велоси-
педни компютри, някои моторизирани уреди за тренировка, мобилни телефони или при 
преминаване на електрически предпазни врати. Това многократно ще доведе до неточни 
измервания на сърдечната честота.
Ако някоя от неизправностите не бъде отстранена чрез гореспоменатите решения или ако 
възникнат други проблеми, свържете се с оторизиран персонал, за да получите профе-
сионални и индивидуални съвети и решения за разглеждания проблем. 

Уредът съответства на Европейските стандарти: LVD (2014/35/EC); EMC (2014/30/EU); 
EMF (2013/35/EU); RED (2014/53/EU).

Почистване и съхранение

Редовната грижа ще удължи живота на Вашия PowerBoard 3.0, като в същото време 
гарантира безопасна работа по всяко време.
1. Препоръчително съхранение: сухо, без прах. Моля, навийте кабела внимателно.
2. Пазете PowerBoard 3.0 от течности, високи температури и открит огън.
3. Почиствайте оборудването със суха, мека кърпа.
4. Винаги изключвайте спортния тренажор, когато не го използвате.



Г А Р А Н Ц И О Н Н И   У С Л О В И Я
• Заявка за ремонт на закупената стока се приема в устна или писмена форма, на адреса на седалището на фирма „Ню Вижън Бутик” ЕООД или на 
адресите, посочени в тази гаранционна карта. 

• При подаване на заявка за ремонт-рекламация, потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
- Гаранционна карта;
-  Касова бележка или фактура;
- Протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
- Други документи, установяващи претенцията по основание и размер;
-  Гаранционната карта трябва да бъде попълнена изчерпателно и четливо. Тя трябва да съдържа модел, фабричен номер (ако има), подпис на 
клиента, дата на покупката. Непопълнени или подправени гаранционни карти са невалидни. 

• Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
- При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на гаранционната карта.
- Когато е правен опит за ремонт, монтаж или демонтаж;
- Когато не са спазени условията за експлоатация, съхранение и транспорт;
- При причинени повреди от неправилно боравене, претоварване, механични повреди, сътресение, удар, въздействие на температура, влага или 
други фактори, извън допустимите граници, прах, предмети, растения, животни или др. 
- При токови удари, гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства или други външни въздействия извън контрола на 
производителя, вносителя, търговеца или сервиза. 
- При използване на стоката не по предназначение, както и използването на битови уреди за професионални или търговски цели, в заведения, 
хотели, отдаване под наем и др. 
- При работа с нестандартна захранваща система с други неподходящи или нестандартни устройства, с нестандартна кабелна мрежа, неоригинални 
зарядни устройства, батерии, консумативи, носители и др. 

• На гаранционно обслужване не подлежат:
- Всички външни части, които могат да бъдат повредени по невнимание от клиента, аксесоари, шалтета, тапицерии, адаптери, батерии, кабели, 
предпазители, дистанционни управления, както и непознаване инструкцията за експлоатация на уреда. 

• При предявяване на рекламация, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, търговецът е длъжен по своя преценка да:
- Отремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, срокът за ремонта се прибавя към 
гаранционния срок. 
- Ако ремонтът на стоката е невъзможен или неоправдан, да я замени с нова от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се
извършва чрез замяната на стоката с друга, съответстваща на договореното, търговецът е длъжен да запази на потребител гаранционните условия. 
- Ако няма същия модел, да предложи аналогичен или друг модел с доплащане или възстановяване на заплатената сума. 
- В случай, че не бъде извършена замяна на потребителската стока, или не се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на 
рекламацията от потребителя, той може да иска разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената.
- Производителят, вносителят, търговецът или сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой или други, вследствие на 
дефекта на стоката или престоя й в сервиза.
-  По време на престоя на стоката в сервиза, сервизът не е длъжен да осигурява обратно друга стока. 

• При получаване на отремонтираната стока:
- Потребителят е длъжен да се убеди в качеството и обема на извършения ремонт преди да получи стоката си обратно. 
- Частите, заменени при ремонта, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане. 
- Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация, или дефектът е извънгаранционен, 
сервизът може да таксува клиента, съобразно извършената услуга по установения ценоразпис за не-гаранционно обслужване. 
- При съгласие се подписва Протокол за споразумение.
- При несъгласие се попълва Констативен протокол.

Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП и по-точно, 
независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, съгласно 
гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП.
Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за покупко-продажба. 

ВНИМАНИЕ: 
1.  Рекламации за не-комплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.
2.  Претенции за дефекти и липси не се признават, когато стоката е закупена като преоценена. 

Верига магазини New Vision Boutique и щандове-масажори CASADA:
Централен офис: гр. София, Студентски град, Ул. „Иван Багрянов” 19, вх. А, ет. 1, ап. 4, Тел: 02/962 86 86, 0888 705 116

www.vip-giftshop.com       www.cookandhome.bg 
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ПЛОВДИВ
Щанд в Хипермаркет Технополис
Бул. Санкт Петербург  № 133 (до Метро)
Тел: 0885 306 708

СТАРА ЗАГОРА
Щанд в Хипермаркет Технополис
Ул. Никола Петков № 50 
Тел: 0885 306 735

ВАРНА
Щанд в Хипермаркет Технополис
Бул. Владислав Варненчик № 277 (до Елпром)
Тел: 0884 601 427

Щанд в хипермаркет Технополис 2
Бул. "Цар Освободител" № 267
Тел: 0889 351 802

Kиоск CASADA, МОЛ Варна, партер
Бул. „Владислав Варненчик” № 186
Тел: 0884 614 287 

БУРГАС
Щанд в Хипермаркет Технополис
К-с Славейков № 94 (до РУМ Младост)
Тел: 0884 620 997

Щанд в хипермаркет Технополис 2
ул. "Транспортна" № 53
Тел: 0887305596

СОФИЯ
Киоск CASADA, София Ринг МОЛ 
Околовръстен път № 218
Тел: 0882 08 08 11
s

Щанд в Хипермаркет Технополис Младост
Ж.к. Младост 4, Околовръстен път № 265
Тел: 0884 123 501
3

Щанд в Хипермаркет Технополис Люлин
Бул. Царица Йоана (до метростанция Люлин)
тел: 0884 142 351

Щанд в Хипермаркет Технополис The Mall
Бул. Цариградско шосе № 115
Тел: 0887 103 914



Г А Р А Н Ц И О Н Н А   К А Р Т А
Уважаеми клиенти, 
Благодарим Ви за Вашия избор!
Моля, прочетете внимателно условията за гаранционно обслужване, както и инструкцията за експлоатация и следете за стриктното им 
изпълнение. Изисквайте точното и пълно попълване на всички позиции от гаранционната карта! Пазете касовата бележка!

Купувач:............................................................................................................ Тел:................................................................

Адрес:........................................................................................................................................................................................

Запознат съм и приемам условията на гаранцията!
Стоката е изпробвана и предадена с пълна комплектация и документация!                                           ...................................
                                                                                                                                                                                 (Подпис на купувача)
                               
С тази гаранционна карта НЮ ВИЖЪН БУТИК ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, 1766, Околовръстен път 265, 
Хипермаркет Технополис, поема настоящите гаранционни задължения към потребителите и определя реда за извършване на рекламации 
при доказани гаранционни събития. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по време на 
гаранционния период и не ограничава по никакъв начин действащите закони и други задължителни разпоредби в Република България. 
Търговците и продавачите на едро и дребно нямат право да допълват или да изменят условията на тази гаранция. 

Гаранционният срок започва да тече от датата на покупка, а при лизинг – от датата на получаване на стоката. 
Настоящата търговска гаранция е валидна само на територията на Република България.  

I. Информация за правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112 -115 от Закона за защита на потребителите:
   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) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я 
приведе в съответствие с договора за продажба.
 (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) 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) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) 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) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) 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) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) 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) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) 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.

II. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на 
потребителите. Независимо от търговската гаранция, продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за 
продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. 
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Спортен тренажор

PowerBoard 3.0 ;  CFG - 525

24 месеца (2 години)


