
 

 Приймаються телевізори станом зовнішнього вигляду не нижче 3 (3, 4, 5) 

Зовнішній вигляд «5»: 

Дана оцінка присвоюється техніці «нової», без жодних дефектів, обов'язкова наявність касового чека, термін 

якого не більше 6 місяців. Наявність будь-яких потертостей, подряпин, відколів, плям, вм'ятин не припустимо! 
Оцінка зовнішнього вигляду «5» - це абсолютно новий телевізор, як ніби його тільки що дістали із заводської 

упаковки. Екран в ідеальному стані. 

 
Ідеальний стан: «як новий товар в магазині». 

 

Зовнішній вигляд «4»:  
Дана оцінка присвоюється техніці з відмінним станом. Допускаються незначні мікроподряпини на корпусі. 

Неприпустимо наявність пошкоджень на екрані. 

 

Хороший стан: «сліди експлуатації помітні тільки при ретельному огляді, зовнішній вигляд скоріше новий, ніж 
Б/У». 

 

Зовнішній вигляд «3»:  
Дана оцінка присвоюється техніці з незначними дефектами. Допускаються не глибокі подряпини на корпусі, 

незначні потертості на екрані. Затерті кути, але не сліди падінь 

 
Стан: «явно Б/У, але гарне, акуратне користування». 

 

Зовнішній вигляд «3»: 

Дана оцінка присвоюється техніці з незначними дефектами. Допускаються не глибокі подряпини на корпусі, 
незначні потертості на екрані. Затерті кути, але не сліди падінь. 

Можлива наявність не більше 2 «битих» пікселів, або «гарячих» пікселів, незначних засветов від ламп 

підсвічування уздовж рамки 
 

Зовнішній вигляд «2»:  

Дана оцінка присвоюється техніці з активними слідами експлуатації. Незначні тріщини корпусу, сильні 

потертості, одиничні глибокі подряпини, незначні сліди падінь, незначні вм'ятини корпусу. 
 

Стан: «дуже активно експлуатувався». 

 

Зовнішній вигляд «1»: наявність дефектів на матриці 

Дана оцінка присвоюється техніці з явними дефектами корпусу, екрану. Численні глибокі подряпини, добре 

помітні вм'ятини, явні сліди падіння, відсутні кнопки, тріщини і відколи на дисплеї.  
Стан: «дуже активно експлуатувався, має значні пошкодження». 
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Оцінка комплектації «5» :  

- Документи 

- ПДУ (пульт дистанційного керування) 

- Упаковка (заводська коробка) 

- Комплектні кабелі 

- Блок живлення (у випадку якщо він знімний) 

- Підтверджуючий документ про покупку 

Оцінка комплектації «4» 

- Документи 

- ПДУ (пульт дистанційного керування) 

- Упаковка (заводська коробка) 

- Комплектні кабелі 

- Блок живлення (у випадку якщо він знімний) 

Оцінка комплектації «3» 

- Документи, або упаковка 

- ПДУ (пульт дистанційного керування) 

- Комплектні кабелі 

- Блок живлення (у випадку якщо він знімний) 

Оцінка комплектації «2» 

- ПДУ (пульт дистанційного керування) 

- Блок живлення (у випадку якщо він знімний) 

Оцінка комплектації «1» 

- Блок живлення (у випадку якщо він знімний) 

 

 


