ГАРАНЦИОННА КАРТА
за интериорни врати
Клиент:............................................................................................................................................
Адрес:.............................................................................................................................................
Брой интериорни врати:..................................; Телефон: ...........................................................
Дата на доставка:............................................; Дата на монтаж:.................................................
Гранция 24 месеца от датата на монтаж/продажба.
(при монтаж от дистрибутор на ф.”Евростилл”, гаранцията е 24 месеца от датата на продажба)
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Гаранцията покрива:
1. Потребителят има право на рекламация за несъответствие на стоката с договореното при подписване на
Приемно-предавателен протокол и отразено в Забележки.
2. Дефекти възникнали при нормалната експлоатация на изделията.
3. Щети нанесени по време на изработката, доставката и монтажа на вратите, в случай че посочените
действия са извършени от страна на служители на Евростилл. Последвалите допълнителни разходи са за сметка на
производителя.
Гаранцията не покрива:
4. Механични повреди и външни грешки възникнали в последица от неспазване на установените принципи
относно безопасен транспорт, складиране и съхранение на изделията; Механични увреждания следствие на удари с
твърди и/или остри предмети или сходни;
5. обезцветения и деформации, повреди на под-съставни изделия, възникнали в последица на надуване на
материал, от прекалена влажност в помещения (продуктите трябва да се складират или монтират след извършене на
така наречени “мокри работи” - след полагане на всички настилки, мазилки, хоросан, боя и др.) Поставят се върху
готова подова настилка в сухо и проветриво помещение.
6. Всякакви физични и химични увреждания породени от монтажни дейности на вратите, освен ако монтажа не
е извършен от производителя или оторизиран дистрибутор, който поема гаранцията за монтажа на вратите, както и за
всички рекламации произхождащи от неправилен монтаж.
7. Физични увреждания, причинени от екстремни климатични условия или природни стихии – пожари,
земетресения, наводнения и др.
8. Увреждане на вратите, в следствие третиране с бои, лакове, мазилки, разредители и разтворители от
страна на клиента.
9. Деформация на вратите, дължаща се на прекалена влажност в помещенията (НАД 60%) или прекалена
влажност на стените, както и от директен контакт с вода:
Максимална влажност за гаранция на вратите, според материалите:
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10. Увреждания причинени от допълнителни действия, като рязане, други доработки и др, както и демонтаж и
повторен мотнаж на вратите или на части от тях (вкл. крилата)
11. Отклонение в равнината на крилото по-малко от 4мм на всеки 1000мм дължина - измятане водещо до
луфт по-малък от 6 мм (включени са 2 мм технологичен луфт по цялата дължина на вратата) между крилото и касата
при затворена врата.
12. Увреждания причинени от модифициране на вратите – монтиране на алармени инсталации, брави и
резета различни от монтираните от производителя.
13. Подмяната на който и да е от елементите на вратите, с елемент от друг доставчик води до пълното
анулиране на гаранцията
14. Изпълнителят не носи отговорност за щети, нанесени по вина на потребителя. Ако възникнат дефекти
поради гореизброените причини, поправката е за сметка на потребителя включително в рамките на гаранционния срок
15. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и автентична Гаранционна карта с
вярно съдържание.
16. Оторизиран представител на фирмата посещава обекта и преценява дали гаранцията покрива повредата.
17. Ако гаранцията покрива повредата се извършва ремонт или подмяна на изделието по преценка на
фирмата производител.
Збележки:
*Вратите трябва да се монтират след полагане на подовите настилки- плочи, гранитогрес, камък, ламинта,
паркет и т.н.
*Вратите трявба да се монтират след всички довършителни работи като мазилки, шпакловки, боядисваневсякакви мокри процеси и подходяща влажност на стените, съгласно т.9

Клиент: ..........................
/подпис/

Изпълнител:...........................
/подпис и печат/

