
ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Кабина душевая SICILY S10S099i21
Уважаемый покупатель! 

Благодарим вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полно-
стью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нор-
мам, действующим на территории РФ.
Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного вами изделия 
ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации, а также внимательно 
проверьте комплектность изделия. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем вос-
пользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицирован-
ными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные 
предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является 
оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических 
изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ 
1. Необходимые инструменты: уровень, санитарный силиконовый герметик, 

электрическая ручная дрель, рулетка, киянка, отвертка, карандаш, сверло по ме-
таллу Ø3 мм.

2. Проверка комплектности. Пожалуйста, перед тем как приступить к сборке 
и установке изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию. Проверьте на-
личие входящих в комплект деталей, а также убедитесь в том, что детали не имеют 
повреждений. 

KZRUS БҰЙЫМ ТӨЛҚҰЖАТЫ
SICILY S10S099i21 душ кабинасы
Құрметті сатып алушы! 

Сізге IDDIS® сауда маркасының өнімдерін таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. 
Біздің өнімдер РФ аумағында қолданылатын барлық техникалық талаптарға және 
санитарлық-гигиеналық нормаларға толықтай сәйкес келеді.
Өтінеміз, сіз сатып алған бұйымды орнату және пайдалану алдында оны орнату 
және пайдалану бойынша нұсқаулықпен танысыңыз, сонымен қатар бұйымның 
толымдылығын мұқият тексеріңіз. 

ОРНАТУ БОЙЫНША НҰСҚАУЛЫҚ
Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметтерін пайда-
лануды қатаң ұсынамыз. Білікті мамандар ұйым қызметкерлері және жеке 
кәсіпкерлер болып табылды, олардың негізгі қызмет түрлерінің бірі су-
мен жабдықтау және су шығару жүйесіне қатысты санитарлық-техникалық 
бұйымдарды орнату, баптау және жалғау бойынша қызметтер көрсету болып 
табылады.

ЖИНАУҒА ДАЙЫНДЫҚ
1. Қажетті құралдар: деңгей өлшегіш, санитарлық силиконды герметик, электрлік 

қол бұрғысы, ұзындық өлшеуіш, ағаш балға, бұрағыш, қарындаш, металл бойынша 
бәрбі Ø3 мм.

2. Толымдылықты тексеру. Өтінеміз, бұйымды жинауға және орнатуға кіріспес  
бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Жинаққа кіретін бөлшектердің 
бар екендігін тексеріңіз, сонымен қатар бөлшектерде зақымданулардың жоқ 
екендігіне көз жеткізіңіз. 



KZRUS

Рис. 1 / 1-сур.
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KZRUS КОМПЛЕКТНОСТЬ / ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҒЫ

1 Душевой поддон Душ түпқоймасы 1 шт. / 1 д.

2 Стеклянная панель, задняя Шыны панель, артқы 2 шт. / 2 д.

3 Неподвижная стеклянная панель, передняя Қозғалмайтын шыны панель, алдыңғы 2 шт. / 2 д.

4 Подвижная стеклянная панель Жылжымалы шыны панель 2 шт. / 2 д.

5 Роликовые механизмы Шығыршықты механизмдер 8 шт. / 8 д.

6 Алюминиевый профиль Алюминий профиль 4 шт. / 4 д.

7 Угловой соединитель профилей Бұрыштық профильдер жалғастырғышы 2 шт. / 2 д.

8 Шуруп St 4x3,2 St 4x3,2 бұраншегесі 8 шт. / 8 д.

9 Пристенный алюминиевый профиль Қабырғалық алюминий профиль 2 шт. / 2 д.

10 Алюминиевый профиль задней неподвижной стеклянной 
панели Артқы қозғалмайтын шыны панельдің алюминий профилі 2 шт. / 2 д.

11 Центральная алюминиевая панель Орталық алюминий панель 1 шт. / 1 д.

12 Соединители вертикальных профилей Тік профильдер жалғастырғыштары 2 шт. / 2 д.

13 Смеситель Қоспалауыш 1 шт. / 1 д.

14 Душевой гарнитур Душ гарнитуры 1 шт. / 1 д.

15 Крепления душевого гарнитура Душ гарнитурының бекіністері 1 компл. / 1 жинақ

16 Соединение угловое для душевого шланга Душ құбыршегіне арналған байланыстырғыш бұрыштама 1 шт.

17 Стеклянная полка  Шыны сөре 1 шт. / 1 д.

18 Держатель стеклянной полки Шыны сөре ұстағышы 2 шт. / 2 д.



19 Крепления держателя полки Сөре ұстағышының бекіністері 1 компл.

20 Шуруп St 3,5х1,3 St 3,5х1,3 бұраншегесі 8 шт. / 8 д.

21 Шуруп St 3,5х1,3 St 3,5х1,3 бұраншегесі 12 шт. / 12 д.

22 Шуруп St 3,5х1 St 3,5х1 бұраншегесі 8 шт. / 8 д.

23 ПВХ уплотнители задних стеклянных панелей Артқы шыны панельдердің ПФХ тығыздағыштары 4 шт. / 4 д.

24 ПВХ уплотнители передних неподвижных стеклянных 
панелей, тип 1

Алдыңғы қозғалмайтын шыны панельдердің ПВХ 
тығыздағыштары, 1 түр

2 шт. / 2 д.

25 ПВХ уплотнители передних неподвижных стеклянных 
панелей, тип 2

Алдыңғы қозғалмайтын шыны панельдердің ПВХ 
тығыздағыштары, 2 түр

4 шт. / 4 д.

26 ПВХ уплотнители дверей Есіктердің ПВХ тығыздағыштары 4 шт. / 4 д.

27 Магнитные ПВХ уплотнители Магниттік ПВХ тығыздағыштар 2 шт. / 2 д.

28 Ручки дверей с комплектом крепления Бекініс жинағымен қамтылған есіктер тұтқалары 2 шт. / 2 д.

29 Крепежный уголок Бекіткіш бұрыштама 2 шт. / 2 д.

30 Крепления крепежного уголка Бекіткіш бұрыштама бекіністері 4 компл. / 4 жинақ

31 Комплект декоративных заглушек Сәндік бітеуіштер жинағы 1 компл. / 1 жинақ

32 Крепления душевой кабины Душ кабинасының бекіністері 2+2 шт. / 2+2 д.

33 Деревянный брус Ағаш діңгек 1 шт. / 1 д.

34 Сверло Бәрбі 1 шт. / 1 д.

35 Шуруп St 3,5х1,3 St 3,5х1,3 бұраншегесі 4 шт. / 4 д.

KZRUS



KZRUS

Рис. 2 / 2-сур.
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KZRUS УСТАНОВКА ДУШЕВОГО ПОДДОНА
1. Установите поддон в горизонтальном положении, используя уровень и регули-

ровку ножек поддона (рис. 3).

2. Вставьте шланг сифона в выход фановой трубы.

УСТАНОВКА ДУШЕВОЙ КАБИНЫ
1. Соедините шурупами (21) центральную алюминиевую панель (11) с профилями 

задних неподвижных панелей (10) (рис. 4 а, б). 

2. Зафиксируйте задние стеклянные панели (2) в профилях (11) с помощью ПВХ 
уплотнителей (23) (рис. 4 в).

3. Установите пристенные алюминиевые профиля (9) на задних стеклянных пане-
лях (2) с помощью ПВХ уплотнителей (23) (рис. 4 г).

Рис. 3 / 3-сур. Рис. 4 / 4-сур.
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ДУШ ТҮПҚОЙМАСЫН ОРНАТУ
1. Деңгей өлшегішті және түпқойма табанының реттелуін пайдаланып, түпқойманы 

көлденең жайғасымда орнатыңыз (3 сур.).

1. Сифон құбыршегін фандық құбыр шығысына енгізіңіз.

ДУШ КАБИНАСЫН ОРНАТУ
1. Бұраншегелермен (21) орталық алюминий панельді (11) артқы қозғалмайтын па-

нельдер профильдерімен (10) жалғаңыз (4 а, б сур.). 

2. Артқы шыны панельдерді (2) профильдерде (11) ПВХ тығыздағыштар көмегімен 
(23) бекітіңіз (4 в сур.).

3. Қабырғалық алюминий профильдерді (9) артқы шыны панельдерде (2) ПВХ 
тығыздағыштар көмегімен (23) орнатыңыз (4 г сур,).



KZRUS 4. Установите нижние алюминиевые профиля (6), закрепив их к пристенным алю-
миниевым профилям (9) (рис. 5 а).

5. Соедините нижние алюминиевые профиля (6) с помощью углового соединителя 
профилей (7) (рис. 5).

6. Установите передние неподвижные стеклянные панели (3) в нижние алюминие-
вые профиля (6) (рис. 5 б).

7. Установите верхние алюминиевые профиля (6) и закрепите их к пристенным про-
филям (9) (рис. 5 в, г). Соедините верхние алюминиевые профиля (6) с помощью 
углового соединителя профилей (7).

8. Зафиксируйте передние неподвижные стеклянные панели (2) в пристенных про-
филях (9) с помощью ПВХ уплотнителей (25) (рис. 5 д).

Рис. 5 / 5-сур.

4. Қабырғалық алюминий профильдерге (9) бекітіп, төменгі алюминий 
профильдерді (6) орнатыңыз (5 а сур.).

5. Бұрыштық профильдер жалғастырғышы көмегімен (7) төменгі алюминий 
профильдерді (6) жалғаңыз (5 сур.).

6. Алдыңғы қозғалмайтын шыны панельдерді (3) төменгі алюминий профильдер-
ге (6) орнатыңыз (5 б сур.).

7. Жоғарғы алюминий профильдерді (6) орнатыңыз және оларды қабырғалық 
профильдерге (9) бекітіңіз (5 в, г сур.). Жоғарғы алюминий профильдерді (6) 
бұрыштық профильдер жалғастырғышы көмегімен (7) жалғаңыз.

8. Алдыңғы қозғалмайтын шыны панельдерді  (2) қабырғалық профильдерде (9) 
ПВХ тығыздағыштар көмегімен (25) бекітіңіз (5 д сур.).
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KZRUS 9. Закрепите соединители вертикальных алюминиевых профилей (12) к профилям 
задних стеклянных панелей (10) и пристенным профилям (9) (рис. 6).

10. Установите на центральную алюминиевую панель смеситель, душевой гарнитур, 
стеклянную полку. Установите угловое соединение душевого шланга и подклю-
чите его к смесителю (рис. 6). Подключите душевую кабину к водоснабжению.

Рис. 6 / 6-сур.

9. Тік алюминий профильдер жалғастырғыштарын (12) артқы шыны панельдер 
профильдеріне (10) және қабырғалық профильдерге (9) бекітіңіз (6 сур.).

10. Орталық алюминий панельге қоспалауышты, душ гарнитурын, шыны сөрені 
орнатыңыз. Душ құбыршегінің бұрыштық қосылысын орнатыңыз және оны 
қоспалауышқа жалғаңыз (6 сур.). Душ кабинасын сумен жабдықтау жүйесіне 
жалғаңыз.
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Рис. 7 / 7-сур.

KZRUS 11. Закрепите кабину к поддону с помощью комплекта крепления (32).

12. При необходимости закрепите кабину к стене с помощью уголков (29) и комплек-
та крепления (30).

13. Установите роликовые механизмы, ПВХ и магнитные ПВХ уплотнители, ручки (рис. 7 а-д).

14. Произведите регулировку роликовых механизмов для плотного смыкания маг-
нитных ПВХ уплотнителей (рис. 7 е-з).
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11. Кабинаны түпқоймаға бекініс жинағы көмегімен (32) бекітіңіз.

12. Қажет кезде кабинаны қабырғаға бұрыштамалар (29) және бекініс жинағы 
көмегімен (30) бекітіңіз.

13. Шығыршықты механизмдерді, ПВХ және магниттік ПВХ тығыздағыштарды, 
тұтқаларды орнатыңыз (7 а-д сур.).

14. Магниттік ПВХ тығыздағыштардың толықтай түйісуі үшін  шығыршықты 
механизмдерді реттеңіз (7 е-з сур.).



KZRUS ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ
Не допускать повреждения покрытия. Протирать мягкой тканью с использованием 
только щадящих средств, не содержащих абразивные частицы. Не использовать 
агрессивные, спиртосодержащие вещества, в т. ч. кислоты. 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение де-
фектов изделия в течение гарантийного срока, который составляет 2 года. В  слу-
чае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, 
общественного питания, здравоохранения и т.  п. гарантийный срок составляет 
3 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в роз-
ничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуата-
ции. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и то-
варный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон 
с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца  
и/или печатью торгующей организации. Срок службы — 10 лет. При установке, сбор-
ке и уходе за изделием руководствуйтесь данной инструкцией.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, ди-
зайн и комплектацию изделия, не ухудшающих технические и эксплуатационные 
характеристики. В случае неисправности для устранения дефектов не гарантийно-
го характера необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, 
и только затем — в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия 
входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не явля-
ются поводом для обращения в сервисный центр. 

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные 
действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решение 
о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, 
а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимается сер-
висным центром. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:
• на дефекты, полученные в результате транспортных повреждений при перевозке 

изделия после его передачи покупателю;
• на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (пожар, 

стихийные бедствия, загрязненность воды и т. д.);
• на механические повреждения, возникшие в ходе неквалифицированной уста-

новки изделия;
• на следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использова-

нием агрессивных моющих средств; 
• на декоративные накладки;
• на дефекты, возникшие в случае использования запасных частей другого произ-

водителя;

ПРОФИЛАКТИКА ЖӘНЕ БҰЙЫМ БОЙЫНША КҮТІМ
Жабынның зақымдануына жол бермеу керек. Құрамында абразивті бөлшектер 
болмайтын жұмсақ құралдарды ғана қолданып, жұмсақ шүберекпен сүрту керек. Озбыр, 
құрамында спирт болатын заттарды, соның ішінде қышқылдарды пайдалануға болмайды. 

КЕПІЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР
Осы кепілдікті міндеттемелер 2 жылды құрайтын кепілдік мерзімі ішінде бұйымның 
ақауларын тегін жоюға құқық береді. Бұйым кеңселерде, қызмет көрсету, қоғамдық 
тамақтану, денсаулық сақтау саласының кәсіпорындарында және т.б. қолданылған 
жағдайда кепілдік мерзімі 3 айды құрайды. Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану 
ережелері сақталған кезде бөлшек сауда желісінде тауар сатып алынған күннен 
бастап есептеледі. Сатып алу күнін растау үшін кассалық және тауарлық түбіртектерді, 
сонымен қатар дұрыс толтырылған осы кепілдік талонын ұсыну керек, онда бұйымның 
артикулы, сатылған күні көрсетілу керек және сатушының айқын қолы және/немесе 
сауда ұйымының мөрі қойылу керек. Қызмет ету мерзімі — 10  жыл. Бұйымды орнату, 
жинау және күтім жасау кезінде осы нұсқаулықты басшылыққа алыңыз.

Өндіруші бұйымның құрылымына, дизайнына және толымдылығына техникалық 
және пайдаланымдық сипаттамаларды нашарлатпайтын өзгерістер енгізу құқығын 
қалдырады. Ақаулық жағдайында кепілдік сипатынан тыс ақауларды жою үшін 
орнатуды жүргізген мамандарға, тек осыдан кейін — сервис орталығына жүгіну 
керек. Бұйымды баптау және реттеу бойынша жұмыстар құрастыруды (орнатуды) 
жүзеге асыратын маман міндеттеріне кіреді, және сервис орталығына жүгіну үшін 
себеп болмайды. 

Осы кепілдік міндеттемелері РФ қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушы 
құқықтарын толықтырады, және ешбір жағдайда оларды шектемейді. Сервис 
орталығы шеберінің бұйым орнатылған орынға шығуының, сонымен қатар ақаулы 
буындарды немесе барлық бұйымдарды ауыстырудың және жөндеудің жөнділігі 
туралы шешімді сервис орталығы қабылдайды. Алмастырылатын бөлшектер сервис 
орталығының меншігіне ауысады.

КЕПІЛДІКТЕР ТАРАЛМАЙДЫ:
• сатып алушыға табысталғаннан кейін бұйым тасымалданған кезде көліктік 

зақымданулар нәтижесінде алынған ақауларға;
• өндірушіден тәуелді болмайтын себептер (өрт, дүлей апаттар, судың ластануы 

және т. б.) бойынша туындаған ақауларға;
• бұйымның біліксіз орнатылуы барысында туындаған механикалық 

зақымдануларға;
• озбыр жуу құралдарының қолданылуымен тудырылған химиялық және абразивтік 

заттар әсерінің белгілеріне; 
• сәндік қаптамаларға;
• басқа өндірушінің қосалқы бөлшектерін пайдаланған жағдайда туындаған 

ақауларға;



KZRUS • на дефекты, возникшие в случае несоблюдения требований инструкции по обслу-
живанию и уходу;

• на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Душевое ограждение — комбинация панелей и/или дверей, возведенных на полу, 
ванне, поддоне, предназначенная для организации водоудерживающего простран-
ства в целях принятия душа.

Душевая кабина — блок, состоящий из душевого поддона и жестких водоустой-
чивых ограждений, в закрытом виде представляющий собой изолированное про-
странство, предназначенное для принятия душа.

Душевой поддон предназначен для удержания и слива воды при принятии душа.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
• Душевые ограждения следует перевозить любым видом транспорта с предохра-

нением их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений 
в  транспортных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим 
на каждом виде транспорта.
Душевые ограждения необходимо хранить в сухих закрытых помещениях при тем-
пературе от –10 до +20 °C и относительной влажности не более 65% на расстоянии 
не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на из-
делия солнечных лучей. В помещении не рекомендуется хранить химически актив-
ные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные покрытия.

• Душевые кабины следует перевозить любым видом транспорта с предохранени-
ем их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транс-
портных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом 
виде транспорта.
Душевые кабины необходимо хранить в сухих закрытых помещениях при темпе-
ратуре от –10 до +20 °C и относительной влажности не более 65% на расстоянии 
не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания на из-
делия солнечных лучей. В помещении не рекомендуется хранить химически актив-
ные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные покрытия.

• Душевые поддоны следует перевозить любым видом транспорта с предохранени-
ем их от попадания атмосферных осадков и механических повреждений в транс-
портных средствах согласно правилам перевозки грузов, действующим на каждом 
виде транспорта.
Душевые поддоны необходимо хранить в сухих закрытых помещениях при тем-
пературе от –10 до +20 °C и относительной влажности не более 65% на расстоя-
нии не менее 1 метра от отопительных приборов с предохранением от попадания 
на изделия солнечных лучей. В помещении не рекомендуется хранить химически 
активные вещества, разлагающие пластмассу, лакокрасочные и полимерные по-
крытия.

• қызмет көрсету және күтім бойынша нұсқаулық талаптары сақталмаған жағдайда 
туындаған ақауларға;

• бұйым тағайындалуынан тыс қолданылған жағдайда туындаған ақауларға.

ҚОЛДАНЫЛУ САЛАСЫ
Душ қоршауы — еденге, ваннаға, түпқоймаға орнатылған, душ қабылдау мақсатында 
ылғал ұстайтын кңістікті ұйымдастыруға арналған панельдер және/немесе есіктер 
комбинациясы.

Душ кабинасы — душ түпқоймасы мен қатқыл суға төзімді қоршаулардан тұратын, 
жабық күйінде душ қабылдауға арналған оқшауланған кеңістік тәрізді блок.

Душ түпқоймасы душ қабылдаған кезде суды ұстап тұру мен ағызуға арналған.

ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ
• Душ қоршауларын көліктің әрбір түрінде қолданылатын жүк тасымалдау 

ережелеріне сәйкес, кез келген түрдегі көлікпен бұйымға атмосфералық жауын-
шашын мен механикалық зақымдардың түсуін болдырмай тасымалдау керек.
Душ қоршауларын құрғақ жабық бөлмелерде –10-нан +20 °C-ге дейінгі 
температурада және 65%-дан аспайтын ылғалдылықта жылыту аспаптарынан 
кемінде 1 метр қашықтықта бұйымға күн сәулесінің түсуін болдырмай сақтау 
қажет. Бөлмеде химиялық белсенді заттарды, ыдырайтын пластмассаны, лак-бояу 
және полимерлік жабынды сақтауға болмайды.

• Душ кабиналарын көліктің әрбір түрінде қолданылатын жүк тасымалдау 
ережелеріне сәйкес, кез келген түрдегі көлікпен бұйымға атмосфералық жауын-
шашын мен механикалық зақымдардың түсуін болдырмай тасымалдау керек.
Душ кабиналарын құрғақ жабық бөлмелерде –10-нан +20 °C-ге дейінгі 
температурада және 65%-дан аспайтын ылғалдылықта жылыту аспаптарынан 
кемінде 1 метр қашықтықта бұйымға күн сәулесінің түсуін болдырмай сақтау 
қажет. Бөлмеде химиялық белсенді заттарды, ыдырайтын пластмассаны, лак-бояу 
және полимерлік жабынды сақтауға болмайды.

• Душ түпқоймаларын көліктің әрбір түрінде қолданылатын жүк тасымалдау 
ережелеріне сәйкес, кез келген түрдегі көлікпен бұйымға атмосфералық жауын-
шашын мен механикалық зақымдардың түсуін болдырмай тасымалдау керек.
Душ түпқоймаларын құрғақ жабық бөлмелерде –10-нан +20 °C-ге дейінгі 
температурада және 65%-дан аспайтын ылғалдылықта жылыту аспаптарынан 
кемінде 1 метр қашықтықта бұйымға күн сәулесінің түсуін болдырмай сақтау 
қажет. Бөлмеде химиялық белсенді заттарды, ыдырайтын пластмассаны, лак-бояу 
және полимерлік жабынды сақтауға болмайды.



ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА: ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ БЕЛГІЛЕРІ:

Разработано и произведено по заказу уполномоченной 
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Уәкілетті ұйым болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы 
иесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.

 

      ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА: ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАР:

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ БҰЙЫМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГІЛЕР
Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Модель: Үлгісі:

Подпись продавца:
Сатушының қолы:

Дата продажи:
Сатылған күн:

Фирма-продавец: М.П.
М.О.

Подпись покупателя:
Сатып алушының қолы:

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и ком-
плектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию 
и уходу за изделием ознакомлен.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:
• сервисного обслуживания;
• гарантийного обслуживания;
• информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

1. Алматы: 
Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңсе   
+7 (727) 320 - 09 - 09 
+7 (707) 807 - 67 - 59
+7 (727) 320 - 18 - 10 
+7 (727) 320 - 18 - 11

2. Костанай:  
Бородин к., 173 үй 
+7 (7142) 57 - 44 - 12 
+7 (7142) 57 - 44 - 95 
+7 (7142) 57 - 42 - 19

8-800-234-77-67

Понравилась кабина –  
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru
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Сатушы-фирма:

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен 
жиынтықтылығына қатысты кінәрат-талаптар қоймаймын, кепілдік шарттарымен, бұйымды монтаж-
дау, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен келісемін.


