КЕРІВНИЦТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

LC

ЛІНІЯ СПОРТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ ДОМАШНЬОГО ТА НАПІВКОМЕРЦІЙНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ

LC302, LC303, LC303.1, LC309, LC312, LC313

Ш АНОВНИЙ ПОК УПЕЦЬ! ГР УПА К ОМПАНІЙ « ІНТЕР АТЛ ЕТИК А» Щ ИР О ВІТАЄ ВАС, ЯК НАШ ОГО
НОВОГО К Л ІЄНТА, З ПР ИЄДНАННЯМ ДО Л АВ ПР ИХИЛЬНИК ІВ ЗДОР ОВОГО СПОСОБУ Ж ИТТЯ!
М И ВДЯЧНІ ВАМ ЗА ВАШ ВИБІР ТА ДОВІР У ДО НАШ ОГО ТОВАР У! ВИ СТАЛ И ВЛ АСНИКОМ
ЯК ІСНОГО ТА СУЧАСНОГО ОБЛ АДНАННЯ ДЛ Я ЗАНЯТЬ СПОРТОМ .

ВИ РОБНИ ЧА Ф І ЛОСОФ І Я

Група Ком паній "Інтер Атлетика" - найбільш ий вітчизняний виробник товарів для спорту,
відпочинку та здорового способу ж иття, міцно утрим ує лідирую чі позиції на ринку.
Група Ком паній "Інтер Атлетика" вваж ає своєю м етою залиш атися виробником надійного і
простого у використанні обладнання. Для того, щ об забезпечити високу якість роботи
наш их тренаж ерів, нам необхідно все найкращ е: кращ і м атеріали, кращ і конструктори,
найкращ і у світі технології виробництва. Наш е виробництво перш е і єдине в своїй галузі,
отрим ало м іж народний сертиф ікат якості ISO 9001: 2000. Обладнання, яке м и виробляєм о,
продум ано до найдрібніш их деталей. Наш і тренаж ери м аксим ально зручні у використанні.
Конструкція всіх силових тренаж ерів дозволяє ш видко їх освою вати і досягати прекрасних
результатів уж е на перш их етапах занять. Наш е обладнання допомож е зробити
тренування цікавим и і захоплю ю чим и.
Ком панія "Ф ітнес Трейдінг", як складова частина Групи Ком паній "Інтер Атлетика",
пропонує ш ирокий асортим ент проф есійного спортивно-тренаж ерного обладнання для
ком плексного оснащ ення ф ітнес клубів, тренаж ерних залів і спортивно - оздоровчих
ком плексів.
Виробничим центром Групи Ком паній "Інтер Атлетика" є ком панія "Спорттехніка", де
зосередж ений весь виробничий цикл тренаж ерів, які випускаю ться. А починається він з
проектування обладнання. Не кож на ком панія присвячує так багато часу і кош тів розробці
дизайну і правильної конструкції тренаж ерів, а також тестуванню та виробництву нових,
більш високоякісних м оделей, щ о відповідаю ть світовим стандартам . Використання
досконалих розробок і новітніх технологій гарантує високу якість і безпеку наш их
тренаж ерів. З часу свого заснування ком панія працю є в тісній співпраці як з провідним и
дослідним и організаціям и та експертам и в галузі ф ізіології і біом еханіки, так і з атлетам и
найвищ ого класу.

ВИ ГІ ДНІ І НВЕСТИ ЦІ Ї

Відкриваю чи ф ітнес клуб або тренаж ерний зал, при початкових капітальних інвестиціях,
Ви отрим уєте бізнес, який приносить стабільний, надійний і високий дохід. Основною
складовою частиною спортивного клубу є надійне і якісне обладнання, здатне безвідм овно
працю вати день у день, з року в рік.
І дуж е важ ливо в цьом у випадку співпрацю вати з надійним постачальником такого
обладнання, щ о забезпечує, в том у числі якісний сервіс та обслуговування.

ЧЕКАЄМО ВАС В ШОУРУМІ КОМПАНІЇ «ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ», ДЕ ВИ ЗМОЖЕТЕ
ОЗНАЙОМИТИСЯ З УСІМ СПЕКТРОМ ПРОДУКЦІЇ КОМПАНІЇ ТА ОТРИМАТИ ПОВНУ КОНСУЛЬТАЦІЮ:

04119, Україна, м . Київ, вулиця Ю рія Іллєнка, 48
Телеф он:
prof.interatletika.com

(+ 38 044) 592-00-33
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Розділ 1. ВСТУП
Призначення та зміст. Даний документ є об’єднаним експлуатаційним документом і містить
загальний опис спортивного обладнання та його роботи, а також відомості про монтаж, використання за
призначенням, технічне обслуговування, поточний ремонт, транспортування та зберігання.
Рівень спеціальної підготовки користувача.
Для використання обладнанням кожен з
користувачів зобов’язаний:
- детально ознайомитися та вивчити даний документ;
- неухильно дотримуватись вимог і рекомендацій цього документу;
- знати та неухильно дотримуватись загальних правил зайняття спортом (фізичними вправами);
- проконсультуватися з лікарем, щодо можливості та безпеки для здоров’я при тренуваннях.
Розповсюдження на модифікації виробу. Виробник може вносити зміни в конструкцію, спрямовані
на покращення його характеристик, зміну дизайну, тощо. Даний документ може не містити опису таких змін,
однак розповсюджується на такі модифікації.
Розділ 2. ОПИС ТА РОБОТА
Призначення: LC - лінія спортивного обладнання домашнього та напівкомерційного призначення для
занять спортом (фізичними тренуваннями). Під домашнім призначенням мається на увазі використання
обладнання в домашніх умовах. Підвищена зносостійкість комплектуючих, особливості розбірної системи
з'єднання та компактні розміри дозволяють використовувати їх в напівкомерційних цілях. Під напівкомерційним
призначенням мається на увазі використання обладнання в приміщеннях з площею до 100 м², а також
можливість більш інтенсивного навантаження тренажеру на відміну від тренажеру домашнього призначення.
Технічні характеристики:
Індивідуальні характеристики наведені в таблиці 1.
Загальні характеристики:
Максимальна вага користувача
Країна виробництва
Робоча температура в приміщенні
Вологість в приміщенні
Комплектація. Комплект поставки включає:
- Тренажер, вказаний в таблиці 1;
- Упаковка;
- Керівництво з експлуатації.
Таблиця №1 – Перелік обладнання
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Код
LC302
LC303
LC303.1
LC309
LC312
LC313

Найменування
Лавка регульована
Парта Скотта (одностороння)
Парта Скотта (двостороння)
Стійка для штанги
Комбінований станок
Гіперекстензія

Кг
--о
С
%

:
:
:
:

150 кг
Україна
+10/+30
40- 80

Габаритні розміри, мм
Довжина

Ширина

Висота

Маса,
кг

1323
1042
1042
1510
1071
1190

621
921
921
1141
1276
739

450
1110
1110
1541
2386
839

32,8
38,1
54,8
59,7
81,9
48,0

Інструмент та засоби. В комплект поставки не входить інструмент, необхідний для збирання.
Маркування. У зв’язку із застосуванням при виготовленні обладнання різних дизайнерських рішень,
його корпус може не містити маркування (назва моделі, код виробу), що не впливає на його якість та не є
свідченням продажу неофіційного товару. Упаковка містить наступне маркування: логотип «Inter Atletika», код
моделі. У зв’язку з постійною роботою над модернізацією, код на упаковці може відрізнятися від коду,
зазначеного на титульній сторінці.
Пакування. Товар постачається в ящику. В залежності від моделі та типу обладнання окремі деталі
можуть бути додатково упаковані в поліетилен або картон. Упаковка має бути збережена Покупцем
(повернення товару здійснюється виключно в оригінальній упаковці).
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Таблиця 2 – Параметри та зовнішній вигляд обладнання

LC302 Лавка регульована

LC303 Парта Скотта (одностороння)
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LC303.1 Парта Скотта (двостороння)

LC309 Стійка для штанги
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LC312 Комбінований станок
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LC313 Гіперекстензія
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Таблиця 3. Схема збирання обладнання:

LC302 Лавка регульована
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LC303 Парта Скотта (одностороння)
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LC303.1 Парта Скотта (двостороння)
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LC309 Стійка для штанги
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LC312 Комбінований станок
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LC313 Гіперекстензія
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Розділ 3. ВИКОРИСТАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ
Експлуатаційні обмеження. Лінія спортивного обладнання домашнього та напівкомерційного
призначення для занять спортом (фізичними тренуваннями). Використання тренажерів в домашніх та
напівкомерційних умовах передбачає розміщення тренажерів в закритому приміщенні, захищеному від
впливу зовнішніх факторів (дощу, снігу, прямих сонячних променів, тощо).
Дана лінійка спортивного обладнання може бути встановлена в:
- готелях та готельних комплексах;
- заміських клубах та резиденціях;
- офісних фітнес залах та ін.
Підготовка до використання. Перед використанням обладнання потрібно зібрати у повній
відповідності до вимог даного керівництва та інших документів щодо збирання (у випадку постачання таких
документів в комплекті).
Використання
Перед використанням обладнання перевірте його справність та відсутність пошкоджень – при наявності
пошкоджень, його повній або частковій несправності – використання забороняється.
Перед початком занять необхідно здійснити розминку – комплекс вправ для розігріву м’язів, з метою
попередження травм та підвищення ефективності тренування. Рекомендуємо Вам виконувати наведений нижче
комплекс вправ перед кожним тренуванням. Кожну вправу необхідно виконувати протягом не менш ніж 30
секунд. Якщо під час виконання вправ Ви відчуєте біль або погіршення самопочуття – припиніть тренування.

Бокові нахили

Нахили
Розтяжка
Розтяжка
Розтяжка м’язів
вперед
м’язів ніг
ніг
голені
Рекомендації для тренування. Після регулярних тренувань м’язи стануть міцніші та сильніші, під час
тренувань намагайтесь підтримувати рівномірний темп. Під час тренування Ваш пульс має знаходитись в
цільовій зоні, що зображена на графіку.
Тренування має тривати не менше 12 хвилин, але більшість людей починають з 15-20
хвилин.
Завершення тренування. Під час завершення тренування Ваш пульс має прийти до норми, а м’язи
охолонути. При цьому рекомендується виконувати вправи, що Ви виконували під час розминки. Для початку
здійсніть зниження темпу та продовжуйте тренування протягом 5 хвилин. Вправи для розтяжки мають
продовжуватись. Якщо під час виконання вправ Ви відчуєте біль або погіршення самопочуття – припиніть
тренування. З часом Ви зможете тренуватись з більш високим темпом. Рекомендується тренування 3 рази на
тиждень з рівномірними перервами.
РІВЕНЬ СЕРЦЕБИТТЯ
200
180
МАКСИМУM

160
ЦІЛЬОВА ЗОНА

140

85%

120
70%
100

ЗАМИНКА

80
20
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Приведення м’язів у тонус. Для приведення м’язів у тонус під час тренування необхідно
використовувати високе навантаження, це дасть підвищене навантаження на м’язи, а час тренування
скоротиться. Якщо Ви бажаєте покращити свою фізичну форму необхідно скласти тренувальну програму.
Ближче до кінця тренування необхідно збільшити навантаження. Якщо при цьому Ваш пульс починає
перевищувати цільову зону, необхідно знизити швидкість.
Зниження ваги. Найголовніший фактор зниження ваги – Ваше бажання цього. Чим довше та
інтенсивніше Ви тренуєтеся, тим більше калорій Ви спалюєте.
Заходи безпеки при використанні спортивного обладнання за призначенням.
Будь-ласка, уважно прочитайте цей документ перед збиранням та початком використання.
Ознайомлення з даним документом обов’язкове для всіх користувачів.
Безпечне та ефективне тренування можливе лише за умови правильного збирання та своєчасного і
регулярного догляду за обладнанням.
Перед початком тренувань проконсультуйтесь з лікарем щодо безпечності для Вашого здоров’я, а також
для визначення фізичних особливостей Вашого організму, які можуть викликати ризик для Вашого здоров’я та
безпеки, або не дозволять ефективно використовувати спортивне обладнання. Консультація лікаря особливо
необхідна в тих випадках, коли Ви приймаєте медикаменти, які впливають на рівень серцебиття, кров’яного
тиску та рівень холестерину.
Слідкуйте за реакцією свого організму! Неправильне використання спортивного обладнання або надмірні
навантаження можуть спричинити шкоду Вашому здоров’ю. Припиніть тренування, якщо ви відчуєте наступні
симптоми: біль, тиск у грудях, порушення серцебиття або дихання, слабкість або запаморочення. Якщо такі
симптоми виникають регулярно – зверніться до лікаря перед продовженням тренувань.
Не допускайте дітей та тварин до даного спортивного обладнання, воно призначене виключно для
дорослих людей.
Розмістіть обладнання на рівній, горизонтальній поверхні (використовуйте килимок або інший матеріал
для уникнення пошкоджень підлоги). Для нормальної та безпечної роботи необхідно вільне місце в радіусі не
менше 100 см від крайніх частин при максимально крайньому робочому положенню таких частин.
Перед кожним використанням спортивного обладнання перевірте його технічний стан та справність,
зокрема необхідно впевнитись в надійному кріпленні всіх гвинтів та з’єднань.
З метою уникнення передчасного зносу або поломок обладнання, регулярно здійснюйте профілактичні
перевірки.
Впевніться, що спортивне обладнання встановлене на твердій горизонтальній поверхні та його рівень
виставлений правильно. Завжди використовуйте його виключно за призначенням. Якщо при використання Ви
чуєте зайві шуми (звуки) або помічаєте неправильну роботу, припиніть заняття до виявлення та повного
усунення несправності.
Використовуйте зручний спортивний одяг для тренувань – попадання одягу в рухомі частини може
призвести до травм людини та поломки обладнання. Завжди міцно тримайтеся за ручки та не відривайтесь від
сидіння (якщо сидіння передбачено конструкцією).
Не здійснюйте тренувань після вживання алкоголю або будь-яких медичних препаратів.
Пересувайте обладнання обережно з метою уникнення його поломки та пошкоджень спини. Завжди
використовуйте правильну техніку або зверніться за допомогою до інших осіб під час підйому або переміщення
спортивного обладнання на інше місце.
Розділ 4. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Технічне обслуговування передбачає перш за все, відповідальність користувача щодо дотримання усіх
рекомендацій, передбачених цим документом, починаючи зі щоденного огляду зовнішнього стану.
При появі зайвого шуму у зовнішніх частинах, місцях з’єднання рухомих частин треба негайно
повідомити робітників сервісного центру
Перед використанням обладнання перевірте його справність та відсутність пошкоджень – при
наявності пошкоджень, повній або частковій несправності – використання забороняється.
Інструкція по експлуатації і догляду за м'якими частинами.
4.1. Експлуатація м'яких частин (сидіння, спинки, пуфи):
Увага!
Забороняється при переміщенні спортивного обладнання брати його за сидіння і спинки.
• регулювання положення сидінь і спинок проводити переміщенням спеціальних рукояток, або сталевої
основи;
• не допускати потрапляння на вінілісшкіру абразивних матеріалів;
• не класти на сидіння вантажу, грифи, диски і т.п.;
• після використання, проводити догляд за оббивкою;
Щоб уникнути пошкодження оббивки м'яких частин атлетичного устаткування пакувальну тару
(гофрокартон або об'ємна плівка) і шпагат знімати з них з особливою обережністю.
Для запобігання пошкодженню вінілісшкіри, транспортування слід проводити при температурі від -20 до
+50 0С.
При температурі від -40 до -20 0С, не можна піддавати сидіння, спинки і вали деформаціям оскільки це
веде до пошкодження вінілісшкіри.
4.2. Нагляд за вінілісшкірою, усунення плям:
• для чищення використовуйте м'яку, вологу тканину, змочену в прохолодному мильному розчині;
• забруднені місця протирайте м'якими рухами без застосування сили;
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• після чищення покриття необхідно просушити.
4.3. Застереження:
• не ставте поблизу опалювальних приладів і інших джерел високої температури, відстань повинна бути не
менше 30 см;
• уникайте потрапляння прямих сонячних променів на тканину;
• не використовуйте відбілюючи речовини;
• бережіть від пилу, раз в тиждень протирайте вологою ганчіркою.
Розділ 5. ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ
Весь поточний ремонт проводиться тільки робітниками сервісного центру компанії «Інтер
Атлетика» або спеціально уповноваженими на це фахівцями.
Розділ 6. ЗБЕРІГАННЯ
Порядок підготовки на зберігання та зняття його зі зберігання. УВАГА! Спортивне обладнання
розраховане на постійне використання за призначенням (з урахуванням обмежень, визначених даним
документом) після його збирання. Враховуючи даний факт не рекомендується тривалий час (більше 30
календарних діб) залишати його без використання. Під час простою дія природних (фізичних) факторів може
призвести до втрати зовнішнього вигляду обладнання (його частин), неправильної роботи окремих частин та
механізмів, і як наслідок – поломки. У зв’язку з викладеним вище усунення поломок, викликаних тривалим
невикористанням, а також приведення обладнання у робочий стан після тривалого простою не входить до
гарантійного ремонту (обслуговування).
У випадку, якщо обставини вимагають тривалого невикористання обладнання, рекомендуємо
дотримуватись наступних умов зберігання (перелік умов зберігання не є вичерпним):
- розмістити обладнання в закритому, теплому, сухому приміщенні, захищеному від дії прямих сонячних
променів;
- захистити від дії зовнішніх факторів (пил, бризки води при прибиранні, тощо) великим поліетиленовим
пакетом, залишивши при цьому місця для вільної циркуляції повітря;
- прийняти інші заходи до збереження зовнішнього вигляду та властивостей під час зберігання.
При знятті зі зберігання та початку експлуатації дотримуйтесь наступних рекомендацій:
- звільніть обладнання від захисних матеріалів (поліетилен, папір, тощо);
- видаліть з поверхні пил та інші забруднення;
- перевірте надійність всіх з’єднань;
- на початку роботи використовувати мінімальні навантаженнями не менше 20 хв., та переконатись в
справній роботі всіх складових частин.
Розділ 7. ТРАНСПОРТУВАННЯ
Транспортування здійснюється в розібраному вигляді в ящику. Спосіб упаковки має відповідати способу
упаковки, який має місце до першого збирання. Транспортування має здійснюватись таким чином, щоб
захистити спортивне обладнання в упаковці від впливу зовнішніх факторів (дощ, сніг, сонячні промені, вода,
вологість, тощо).
Розділ 8. УТИЛІЗАЦІЯ
Після закінчення терміну використання, окремі складові частини обладнання та механізми містять
загрозу для людей та навколишнього середовища. У зв’язку з цим, у випадку прийняття Вами рішення про
утилізацію зверніться до виробника або спеціалізованих організацій.
Розділ 9. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)
Постачальник гарантує справну роботу обладнання протягом 12 календарних місяців з дня продажу. У
випадку відсутності відмітки про продаж в гарантійному талоні, гарантійний строк обчислюється з дня
виготовлення або з дня продажу Постачальником (згідно даних його документів).
Виробник (Постачальник) не несе гарантійних зобов’язань зокрема у випадках:
- недотримання вимог та рекомендацій цього документу;
- неправильного зберігання;
- зміни конструкції або використання не за прямим призначенням;
- розбирання;
- використання не за призначенням;
- в інших випадках порушення вимог цього документа (або передбачених чинним
законодавством).
У ВИПАДКУ ВИНИКНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ ОБЛАДНАННЯ ПОКУПЕЦЬ МАЄ ЗВЕРНУТИСЯ
БЕЗПОСЕРЕДНЬО ДО ПРОДАВЦЯ (СПОРТИВНИЙ МАГАЗИН ВАШОГО МІСТА, ДЕ БУВ ПРИДБАНИЙ
ТОВАР) ІЗ ЗАЯВОЮ, ЯКА МАЄ МІСТИТИ ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ОЗНАК, ПРИЧИН ТА СИТУАЦІЇ ПРИ ЯКІЙ
ВИНИКЛА НЕСПРАВНІСТЬ, ХАРАКТЕРУ ТА МІСЦЯ ВИКОРИСТАННЯ, А ТАКОЖ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ДАТУ,
МІСЦЕ КУПІВЛІ, ПАСПОРТНИХ ДАНИХ ПОКУПЦЯ, МІСЦЯ ЙОГО ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ,
КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНУ.
ДО ЗАЯВИ ДОДАЮТЬСЯ ЧЕК ПРО КУПІВЛЮ ТОВАРУ ТА ПАСПОРТ НА ТОВАР.
Розгляд претензій від споживачів, ремонт і технічне обслуговування здійснює виробник:
ТОВ «ФІТНЕС ТРЕЙДІНГ». Місцезнаходження виробника: 04210, Україна, м. Київ, просп. Героїв
Сталінграду, 21/38 літера «А». Адреса для направлення претензій: 04119, Україна, м. Київ, вулиця
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Юрія Іллєнка, 48.

Продавець
Ідентиф ікаційний код
згідно з ЄДР ПОУ

ГАР АНТІЙ НІ З ОБОВ'ЯЗАННЯ

(найменування товару згідно з нормативним документом, марка)
Продавець гарантує відповідність товару вимогам зазначених норм ативних документів за
ум ови дотрим ання спож ивачем правил, які викладено в експлуатаційних докум ентах.
Країна виготовлення товару
Дата виготовлення товару
Гарантійний термін зберігання до
Гарантійний термін зберігання обчислю ється від дати виготовлення товару і закінчується
датою , визначеною виробником .
Гарантійний термін експлуатації товару дванадцять календарних м ісяців.
Протягом гарантійного терміну експлуатації, спож ивач м ає право на безоплатне технічне
обслуговування товару, а у разі виявлення недоліків (відхилення від вимог норм ативних
докум ентів) - на безоплатний рем онт чи зам іну товару або повернення його вартості згідно з
вим огам и З акону України "Про захист прав спож ивачів" та Порядку гарантійного рем онту
(обслуговування) або гарантійної зам іни технічно складних побутових товарів, затвердж еного
постановою Кабінету М іністрів України від 11 квітня 2002 р. N 506.
У разі, коли протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з поруш енням правил
або спож ивач не виконував реком ендацій підприєм ства, щ о виконує роботи з гарантійного
обслуговування товару, рем онт проводиться за рахунок спож ивача.
Терм ін служ би (придатності) товару дванадцять календарних м ісяців. Виробник
(постачальник) гарантує м ож ливість використання товару за призначенням протягом терм іну
служ би (за ум ови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або
рем онту за рахунок спож ивача), а якщ о такий терм ін не встановлю ється - протягом 10 років.
Терм ін служ би (придатності) товару припиняється у разі:
- внесення у конструкцію товару зм ін та здійснення доробок, а також використання вузлів,
деталей, ком плектую чих виробів, не передбачених норм ативним и докум ентам и;
- використання не за призначенням ;
- пош кодж ення спож ивачем ;
- поруш ення спож ивачем правил експлуатації товару.

(прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи виробника (продавця)
(Підпис)
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Продавець
Ідентифікаційний
код згідно з
ЄДРПОУ
Заповнює продавець
Найменування товару згідно з
нормативним документом, марка
Заводський номер
Дата виготовлення

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця
Заповнює продавець

М. П.

підпис

Продавець
Дата продажу
Ціна
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця
Заповнює виконавець
Товар прийнято на
гарантійне обслуговування
Дата взяття товару на
гарантійний облік

М. П.

підпис

найменування підприємства - виконавця робіт з гарантійного обслуговування,
юридична адреса

рік, місяць, число

Номер, за яким товар взято
на гарантійний облік
прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця

підпис
М. П.
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Облік робіт з технічного обслуговування та гарантійного ремонту

Дата

пожежі.

Опис
недоліків

Зміст виконаної роботи, найменування і тип замінених
комплектуючих виробів, складових частин

Підпис
виконавця,
номер
пломбіратора

Примітка. Додатково вноситься інформація про роботи, що виконані з метою запобігання виникненню

Гарантійний термін експлуатації продовжено
до

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця
Товар уцінено
Нова ціна

року

20
20

року
року
підпис

дата і номер опису-акта уцінення товару

Гривень

сума словами

прізвище, ім'я, по батькові відповідальної особи продавця
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М. П.
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М. П.

підпис
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