
Дякуємо вам за вибір продукції KSL!

Компанія KSL (Виробник) реалізує виключно товар, що проходить контроль якості. Покупець після 
придбання товару гарантує його експлуатацію виключно за правилами технічної експлуатації виробу, 
які вказані в інструкції та/або паспорті на такий виріб. У разі настання гарантійного випадку, Покупець 
керується правилами написаними у цьому талоні.
Компанія KSL  несе гарантійні зобов'язання та здійснює безкоштовне сервісне обслуговування, тобто 
цілком безкоштовно усуває недоліки (дефекти) товару, що виникли з вини Виробника, впродовж 
зазначеного Гарантійного терміну від дня продажу товару при дотриманні Умов гарантійного 
обслуговування. 

Умови гарантійного обслуговування:

1. Компанія KSL рекомендує звернутись за допомогою по установці до спеціаліста.
2. У разі виявлення у виробі протягом гарантійного терміну дефектів, що є наслідком неякісної збірки 
при виробництві або вад в матеріалах, його буде безкоштовно відремонтовано або замінено на 
аналогічний за якістю і функціональністю.
3. Гарантійному обслуговуванню та заміні підлягають тільки товари, які:
- не мають механічних пошкоджень, подряпин, вм�ятин та інших видимих набутих дефектів;
- мають не пошкоджену оригінальну упаковку;
- збережено комплектність виробу згідно переліку в накладній.
4. Для надання аналогічної заміни товару та/або приймання товару на обслуговування Покупець має 
надати:
- придбаний товар у повній його комплектації в оригінальній упаковці;
- документ, що підтверджує придбання товару. 
- гарантійний талон Виробника;
5. Гарантійні зобов'язання та безкоштовне сервісне обслуговування не поширюються, якщо: 
•   установка виробу і його використання були здійснені з порушенням інструкції з експлуатації, що 
поставляється в комплекті;
•   у конструкцію виробу було внесено зміни;
•   виріб використовувався не за призначенням або з перевищенням максимально допустимого 
навантаження;
•   дефекти виробу були спричинені дією зовнішніх чинників  (потрапляння вологи, дія вогню, дія 
агресивних речовин, які вступають в реакцію з матеріалами виробу  тощо).
6. Гарантійні зобов'язання та безкоштовне сервісне обслуговування не поширюються  на наступні 
недоліки:
- механічні ушкодження, що виникли після передачі товару Покупцеві; 
- ушкодження, спричинені недбалим, неакуратним використанням і недотриманням правил догляду 
за товаром; 
- природний знос елементів товару; 
7. Компанія  KSL  не несе відповідальності за пошкодження виробу або травми, отримані в результаті 
самостійної установки настінного кріплення Покупцем.
8. Компанія залишає за собою право заміни товару з недоліком (істотним недоліком), або його 
складових, на такий же товар, але належної якості, або на аналогічний, з числа наявних. Повернення 
сплаченої за товар грошової суми проводиться тільки при неможливості усунення недоліків. 
9. Заміна товару або його частини не подовжує і не перезапускає гарантійний термін.
10. Компанія KSL виключає і не виплачує будь-які випадкові та/або непрямі збитки.

Термін гарантії обліковується від дати продажу.
Гарантійний талон дійсний тільки при наявності правильно і чітко вказаних: моделі та найменування 
виробу, дати продажу, назви Продавця, чіткої печатки Продавця.
Виробник лише надає необхідну інформацію про споживчі характеристики товару, а всю відповідаль-
ність за вибір та відповідність товару своїм вимогам і бажанням несе Покупець. 
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Благодарим Вас за выбор продукции KSL!

Компания KSL (Производитель) реализует исключительно товар, прошедший контроль качества. Покупа-
тель после приобретения товара гарантирует его эксплуатацию исключительно по правилам технической 
эксплуатации изделия, которые указаны в инструкции и / или паспорте на такое изделие. В случае 
наступления гарантийного случая Покупатель руководствуется правилами написанными в этом талоне.
Компания KSL несет гарантийные обязательства и осуществляет бесплатное сервисное обслуживание, то 
есть совершенно бесплатно устраняет недостатки (дефекты) товара, возникшие по вине производителя, в 
течение указанного гарантийного срока со дня продажи товара при соблюдении Условий гарантийного 
обслуживания.

Условия гарантийного обслуживания:

1. Компания KSL рекомендует обратиться за помощью по установке к специалисту.
2. В случае выявления в изделии в течение гарантийного срока дефектов, являющихся следствием 
некачественной сборки при производстве или недостатков в материалах, оно будет бесплатно отремонти-
ровано или заменено на аналогичное по качеству и функциональности.
3. Гарантийному обслуживанию и замене подлежат только товары, которые:
- не имеют механических повреждений, царапин, вмятин и других видимых приобретенных дефектов;
- имеют не поврежденную оригинальную упаковку;
- сохранена комплектность изделия согласно перечню в накладной.
4. Для предоставления аналогичной замены товара и / или приемки товара на обслуживание Покупатель 
должен предоставить:
- приобретенный товар в полной его комплектации в оригинальной упаковке;
- документ, подтверждающий приобретение товара.
- гарантийный талон производителя;
5. Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются, если:
• установка изделия и его использование были осуществлены с нарушением инструкции по эксплуата-
ции, поставляемой в комплекте;
• в конструкцию изделия были внесены изменения;
• изделие использовалось не по назначению или с превышением максимально допустимой нагрузки;
• дефекты изделия были вызваны действием внешних факторов (попадание влаги, действие огня, 
воздействие агрессивных веществ, которые вступают в реакцию с материалами изделия и т.п.).
6. Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на следующие 
недостатки:
- механические повреждения, возникшие после передачи товара Покупателю;
- повреждения, вызванные небрежным, неаккуратным использованием и несоблюдением правил ухода 
за товаром;
- естественный износ элементов товара;
7. Компания KSL не несет ответственности за повреждения изделия или травмы, полученные в результате 
самостоятельной установки настенного крепления Покупателем.
8. Компания оставляет за собой право замены товара с недостатком (существенным недостатком), или его 
составляющих, на такой же товар, но надлежащего качества, или на аналогичный, из числа имеющихся. 
Возврат уплаченной за товар денежной суммы производится только при невозможности устранения 
недостатков.
9. Замена товара или его части не продлевает и не перезапускает гарантийный срок.
10. Компания KSL исключает и не выплачивает любые случайные и / или косвенные убытки.

Срок гарантии учитывается с даты продажи.
Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели и наименова-
ния изделия, даты продажи, названия продавца, четкой печати продавца.
Производитель лишь предоставляет необходимую информацию о потребительских характеристиках 
товара, а всю ответственность за выбор и соответствие товара своим требованиям и желаниям несет 
Покупатель.
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For warranty service, please refer to the product sale place.

МП/
МП/
Stamp here

З питань гарантійного обслуговування звертайтесь до місця продажу виробу.

Thank you for choosing KSL products!

KSL (the Manufacturer) sells only goods that have passed quality control. The Buyer guarantees operation of 
the purchased product solely following the technical operating rules of the product, which are indicated in the 
instructions and/or product’s passport. In case of a warranty event, the Buyer must follow the rules written in 
this coupon. 
    KSL has warranty obligations and provides free aster-sales service, namely, the Manufacturer completely 
eliminates product defects caused by the Manufacturer’s fault for free during the specified warranty period 
from the date of sale of the product subject to the Warranty Service Conditions.

Warranty Service Conditions:

1. Manufacturer recommends contacting a specialist for installation assistance
2. In case of occurring defect in the product during the warranty period, which are the result of a poor 
assembly during production or material deficiencies, it will be repaired or replaced for free with a similar one 
in quality and functionality
3. Warranty service and replacement are subject only to products that:
    - do not have mechanical damage, scratches, dents or other visible acquired defects;
    - have no damage to the original packaging;
    - have the complete set of additional items supplied with the product (screws, etc) 
4. In order to get replacement of the product and/or to qualify for aster-sales service, The Buyer must provide:
- purchased goods in their full complete set in the original packaging;
- document confirming the purchase of goods;
- warranty card of the Manufacturer.
5. Warranty and free aster-sales services are not covered if:
-  installation of the product and its use were carried out in violation of the operating instructions supplied with 
the product;
- changes were made to the product design;
- the product was used for other purposes and/or with exceeding the maximum permissible load;
- defects in the product were caused by external factors (moisture, fire, aggressive substances that react with 
product materials, etc.).
6. Warranty and free aster-sales service do not cover the following:
- mechanical damages that occurred aster the transfer of the goods to the Buyer;
- damages caused by inaccurate, careless use and non-compliance with the rules for caring for the goods;
- natural wear of the items of the goods;
7. The Manufacturer is not responsible for damages or personal injuries occurred during installation of the 
product
8. The Company reserves the right to replace a product with a defect (or significant defect), or its components, 
with the same type product or with a similar product. The refund of the amount paid for the goods by the Buyer 
is made only if it is impossible to eliminate the defects of purchased product.
9. Replacing a product or part thereof does not extend or renew the warranty period.
10. KSL does not pay any incidental or indirect damages.

The warranty period starts from the date of sale.
The warranty card is valid only if it has the following information: models and product names, dates of sale, 
name of the Seller, a clear seal of the Seller.
The Manfucacturer only provides the information about the consumer characteristics of the product, and the 
Buyer bears all the responsibility for choosing the product.
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WARRANTY CARD

 Термін гарантії 
(років)/Срок 

гарантии (лет)/ 
Warranty period 

(years) 
Кронштейни ТМ KSL / Кронштейны ТМ KSL / KSL tv mounts 25 
Кронштейни ТМ Simpler / Кронштейны ТМ Simpler / Simpler tv mounts 10 
Підлогові стійки ТМ KSL серії PS / Напольные стойки ТМ KSL серии PS / KSL 
Floor stands, PS series 3 
Підлогові стійки ТМ KSL серії FSS / Напольные стойки ТМ KSL серии FSS / 
KSL, Floor stands, FSS series 5 
Підлогові стійки ТМ KSL серії FSP / Напольные стойки ТМ KSL серии FSP / 
KSL Floor stands, FSP series 5 
Підлогові стійки ТМ KSL серії FBS / Напольные стойки ТМ KSL серии FBS / 
KSL Floor stands, FBS series 3 
Стельові кріплення ТМ KSL серії CM / Потолочные крепления ТМ KSL серии 
CM / KSL Ceiling mounts, CM series 2 
Кріплення для проекторів ТМ KSL серії CMPR / Крепления для проекторов 
ТМ KSL серии CMPR / KSL Mounts for projectors, CMPR series 2 
Професійні кріплення для відеостін ТМ KSL серії VSP/ Профессиональные 
крепления для видеостен ТМ KSL серии VSP / KSL Professional mounts for 
video walls, VSP series 

2 
Модульні кріплення для відеостін ТМ KSL серії VSMP / Модульные 
крепления для видеостен ТМ KSL серии VSMP / KSL Modular mounts for 
video walls, VSMP series 

1 
Моторизовані кріплення ТМ KSL / Моторизированные крепления ТМ KSL / 
KSL Motorized mounts 1 
Комплектуючі, такі як колеса, кріпильні планки з підйомним механізмом, 
полиці, що входять до комплекту поставки або купуються окремо / 
Комплектующие, такие как колеса, крепежные планки с подъемным 
механизмом, полки, которые входят в комплект поставки или покупаются 
отдельно / Accessories, such as wheels, mounting rails with a lifting 
mechanism, shelves included in the delivery or are purchased separately 

0,5
 

Вироби/Изделия/Products

Модель/
Модель/
Model

Дата продажу/
Дата продажи/
Sale date

Продавець/
Продавец/
Seller

По вопросам гарантийного обслуживания обращайтей в место продажи.


