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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Всички продукти преминават подробни изпитания и са с гаранционен срок 24 месеца от 
датата на закупуване, документирано от фактурата или разписката за закупуване, която 
трябва да се представи на оторизирания технически персонал. Ако документът не бъде 
представен отпада правото на гаранция на собственика на уреда.
Под гаранция се има предвид безплатната смяна или ремонт на компонентите на уреда, 
които поначало са дефектни поради  производствени дефекти.
1. Пазете копие от настоящия формуляр, което трябва да се представя при поддръжката 
и при операции по време на гаранцията.
2. Гаранцията, която покрива производствени дефекти и дефекти на материалите 
отпада:
- при операции от неоторизиран персонал;
- за щети, причинени от транспорт или по причини, за които производителят няма вина;
- при неправилен монтаж;
- при неправилно електрическо свързване;
- при непроведена периодична поддръжка;
- приинциденти от външен характер (мълнии, наводнения и т.н.);
- при неправилна употреба и поддръжка.
3. Подмяната на цялата машина е само по неоспорима преценка от страна на 
производителя при особени случаи
4. Производителят не носи отговорност за евентуални преки или непреки щети на хора, 
вещи или животни, вследствие на неспазване на предписанията, посочени в Ръководството 
за употреба, които се отнасят специално до предупрежденията относно монтажа, употребата 
и поддръжката на уреда.  
ВНИМАНИЕ! 
Продавачът отговаря за липсата на съответствие на изделията, предмет на договора за 
продажба, съгласно гаранцията по чл. 112 – 115 от ЗЗП.
Транспортните разходи са за сметка на клиента.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ГАРАНЦИЯТА
Ограничената гаранция покрива производствените дефекти, при условие, че по продукта 
няма счупвания, причинени от неправилна употреба, небрежност, неправилно свързване, 
пропуски, грешен монтаж.
Шестмесечен гаранционен срок имат следните компоненти:
џ Отделение за горене;
џ нагревател.
Гаранцията не покрива:
џ стъклото на вратата;
џ фибро уплътненията като цяло и на вратата; 
џ боята;
џ керамичните плочки;
џ дистанционното управление
џ вътрешните прегради
џ евентуални щети, получени поради неправилен монтаж и/или грешки на потребителя.

Изображенията са ориентировъчни и могат да не отговарят на действителния продукт.
Посочени са само като пример, за да се разбере как функционира продукта
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МОДЕЛ НА ИЗДЕЛИЕТО

ФАБРИЧЕН  НОМЕР

ДАТА НА ЗАКУПУВАНЕ

ФАКТУРА No

МЯСТО НА ЗАКУПУВАНЕ
(име на търговския обект, 
град)

КУПУВАЧ
(име, фамилия)

(адрес)

СЕРВИЗНА ОРГАНИЗАЦИЯ 
(въвела изделието в 
експлоатация)
(дата)

ГАРАНЦИОННА  КАРТА

Камината е предадена в изправност на купувача.

Купувач:                                                                             Продавач:
                                                подпис                                                                                                                         подпис, печат
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