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гр.Хасково 6300, бул. ”Съединение”67

Хасково, тел: 038 603044, факс: 038 603045, service_haskovo@ecotherm.bg

София, тел: 02 978 3990, факс: 02 978 0744, ofia

  

service_s @ecotherm.bg

ГАРАНЦИОННА КАРТА ДАТА:_____/_____/__________г.
(Дата на продажба на изделието)

(А)    Попълва се от Продавача на изделието при покупката 

ПРОДАВАЧ   Дистрибуторски  КОД: ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ:

Информация за Изделието ПРОДАВАЧ  Поддистрибутор/Инсталатор

Име/Фирма:.......................................................................................
Адрес:.................................................................................................
Телефон:.............................................................................................
е-mail:.................................................................................................

Име/Фирма:.......................................................................................
Адрес:.................................................................................................
Телефон:.............................................................................................
е-mail:.................................................................................................

Име/Фирма:.......................................................................................
Адрес:.................................................................................................
Телефон:.............................................................................................
е-mail:.................................................................................................

 Подпис/Печат......................................

Стоката е закупена с фактура:

Номер:                                                                           от Дата:

Стоката е закупена от клиента с фактура/фискален бон:

Номер:                                                                           от Дата:

Код на изделието:
Наименование:

Фабричен номер:
Фабричен номер:
Фабричен номер:

ПРЕДАЛ:
Продавач:..........................................................................................
                                                                    (Име,фамилия)

Подпис..........................................                        Печат 

ПРИЕЛ:
Потребител:....................................................................................
                                                                    (Име,фамилия)

Подпис..........................................

(В)    Попълва се от Представител на ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ 

Въвеждане в експлоатация

БИОМАСА СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР КОД:

Заверяване на ГАРАНЦИЯТА

Име/Фирма:.......................................................................................
............................................................................................................
Адрес:.................................................................................................  
Телефон:............................................................................................
е-mail:................................................................................................
............................................................................................................

(Име и фамилия на оторизираното лице, заверило ГАРАНЦИЯТА)

Подпис/Печат…………………..   

Спазени ли са  всички изисквания за монтажа на изделието, описани в 
„Инструкцията за монтаж и експлоатация"/"Паспорт"?

ДА НЕ
Запознат ли е потребителят на изделието с инструкциите за 

експлоатация на изделието?         ДА               НЕ
Залепен термостикер на GP          ДА               НЕ

Заверяване  на ГАРАНЦИЯТА:      ДА               НЕ
Гаранцията е валидна от дата:_____/_____/__________г.

в продължение на  24  месеца.

............................................................................................................
(Име и фамилия на потребителя, на който е извършен инструктаж за работа и е 

запознат с инструкциите за експлоатация на изделието)  

 Подпис..................................

...............................................................................................................
(Име и фамилия на оторизираното лице, извършило инструктажа)

 Подпис/Печат………………..

-тияПълната гаранция е валидна само, когато клиентът уведоми на 12  
месец от датата на монтажа сервизния център за извършване на 

задължителна профилактика на биомаса съоръжението, като 
профилактиката се заплаща от клиента

                       Дата на профилактика  _____/_____/__________г.

...............................................................................................................
(Име и фамилия на оторизираното лице, извършило профилактиката)

 Подпис/Печат………………..

Изделието е предадено на Купувача в изряден търговски вид, без нарушена фабрична опаковка, приложена "Инструкция за монтаж и експлоатация" и "Гаранционна карта". 
На Клиента е пояснена процедурата за "Въвеждане на изделието в експлоатация" и заверяването на ГАРАНЦИЯТА  

БИОМАСА СЕРВИЗНИ ЕНТРОВЕЦ

За да бъде валидна 
www.greenecotherm.bg/garantue или на безплатен телефон 080015145 (от понеделник до петък от 8:30 до 17:30 часа). 

ГАРАНЦИОННА КАРТА е основание за валидност на посочения гаранционен срок. Изделието няма гаранция, когато ГАРАНЦИОННАТА КАРТА не е  правилно 
попълнена и/или незаверена от оторизиран сервизен специалист. Указние за попълване/Условия на гаранцията - виж на гърба на "Гаранционната карта"

ГАРАНЦИОННА КАРТА е необходимо, в срок от 10 работни дни след закупуване на съоръжението, тя да бъде регистрирана на 
Правилно попълнена и заверена 

ГАРАНЦИЯТА ЗА ГОРЕЛКИ ОТ СЕРИЯ GP (* GP sc) Е ВАЛИДНА ПРИ МОНАЖ КЪМ СЛЕДНИТЕ КОТЛИ:
 DakonDor*,  Junkers Supraclass S*,  Bosch Solid 2000B*,  Viadrus U22/U26,  Sime SOLIDA FB*, Buderus Logano G211/G211D*, 

Demir Dokum Solitech Basic, DeDietrich CF120 CSE*

Асеновград 0889 233 461 Велинград 00359 50 510 Казанлък 0895 417 191 Плевен 0884 550 510 Свищов 0899 150 718 София 0887 598 772

Банско 0749 85 021 Видин 0888 683 791 Козлодуй 0973 80 353 Пловдив 032 666 999 Севлиево 0888 890 785 София 0878 276 889

Берковица 0889 787 748 Враца 0888 148 888 Кърджали 0361 62 080 Пловдив 032 647 050 Силистра 086 821 681 София 0897 001 197

Благоевград 0889 629 042 Враца 0888 534 358 Кърджали 0887 870 189 Пловдив 032 960 771 Сливен 0888 398 368 Ст. Загора 0887 376 894

Бургас 056 812 941 Габрово 0896 755 883 Ловеч 0885 980 014 Пловдив 0898 485 222 Сливен 0885 059 572 Троян 0878 974 971

Бургас 0889 720 987 Гоце Делчев 0751 61 195 Любимец 0895 671 007 Пловдив 0896 213 594 Смолян 0301 86 677 Трявна 0888 918 903

Бургас 056 878 760 Гоце Делчев 0888 949 675 Монтана 0888 309 917 Разград 0887 644 338 Смолян 0878 655 532 Търговище 0888 339 135

Бургас 056 846 616 Добрич 058 604 227 Монтана 0888 323 544 Разлог 0747 80 090 Смолян 0878 491 001 Хасково 038 665 553

В. Търново 0897 883 520 Добрич 0888 328 395 Пазарджик 034 919 711 Русе 082 828 237 София 0884 023 252 Хасково 0898 832 352

В. Търново 062 639 747 Дупница 0701 50 358 Пазарджик 034 441 814 Самоков 0889 899 862 София 0879 184 584 Чепеларе 0889 424 839

Варна 052 510 655 Искър 0896 890 190 Перник 0889 498 633 Самоков 0898 353 079 София 0879 184 584 Шумен 0897 820 402

Варна 052 614 503 Исперих 0894 695 305 Петрич 0745 21 060 Сандански 0746 30 418 София 0898 651 835 Шумен 054 830 980

Варна 052 503 024 Каварна 0888 590 968 Пирдоп 0885 401 901 Сандански 0897 001 197 София 0888 806 010 Ямбол 046 669 409

Варна 052 613 719 Казанлък 0898 528 110 Плевен 0878 127 030 Сатовча 075 412 050 София 0887 645 334 Ямбол 0898 462 868

Варна 0879 692 395 Казанлък 0888 566 882 Плевен 0899 121 955 Свиленград 0379 72 181 София 0887 289 051
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„Ерато Инженеринг“ ООД
Хасково, ул. „Каменна“ 8
038 665 553
eng@erato.bg

Иван Георгиев
Стара Загора, ул. „Липа“ 19
0888 888 888
ivangeo@yahoo.com
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2104250300
Pelletherm V.4 Long time
1168.M01.0135 - котелно тяло
3028.M00.1832 - горелка
6207.M00.2621 - шнек

Иван ГеоргиевДимитър Петков

„Ерато Инженеринг“ ООД

Хасково, ул. „Каменна“ 8
038 665 553
eng@erato.bg
Петър Стоянов
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Петър Стоянов
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Указание за попълване
Бланката "Гаранционна карта" с индекс 1000000000 е за биомаса съоръжения производство на Екотерм Проект ЕАД, състои се от ОРИГИНАЛ и три КОПИЯ и е 
неразделна част от документацията, съпътстваща продукта.

Гаранционната карта се попълва от ПРОДАВАЧА и задължително се заверява от БИОМАСА СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР .
Купувачът изисква от Продавача правилно попълнена Гаранционна карта, състояща се от "ОРИГИНАЛ" и две "КОПИЯ". Изделието се монтира, като се спазват 

всички изисквания за монтаж и експлоатация, описани в "Инструкция за монтаж и експлоатация" / "Паспорт" на изделието. Преди въвеждане в експлоатация, 
Потребителят се свързва с БИОМАСА СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР (приложен е списък на оторизираните сервизи) по свой избор  и уговаря срок за пуск на изделието. При заявка 
за пуск, представител на БИОМАСА СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР е длъжен в рамките на 5 работни дни да направи оглед на монтажа на изделието и да даде своята констатация 
за правилния монтаж на изделието, да направи замерване с газанализатор на димните газове, да извърши настройка на първичен/вторичен въздух и настройка на 
мощност, съобразена с топлинните загуби на отоплителната инсталация. Част "В"  "Протокол за въвеждане в експлоатация" от Гаранционната карта се попълва и 
заверява само от оторизиран сервизен техник  на БИОМАСА СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР. За удължена гаранция е необходимо да се направи профилактика на съоръжението от 
БИОМАСА СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР след приключване на първия отоплителен сезон, съгласно одобрен чек лист на производителя, срещу заплащане.

ВНИМАНИЕ! Оригиналът на "Гаранционната карта" се предава на Потребителя/Клиента, закупил изделието.
Копие 1 се съхранява от БИОМАСА СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР .
Копие 2 се изпраща от БИОМАСА СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР на посочения по-долу адрес за кореспонденция, в срок от 15 дни от датата на пуск и настройка на съоръжението, 
считана за начало на Гаранционния срок.
Копие 3 се съхранява от Дистрибутора (Продавач на изделието).

Гаранционни условия

"Инструкция за 
монтаж и експлоатация" / "Паспорт" на изделието

Моля, изпратете Копие 2 от "Гаранционната карта" (Отнася се за ОТОРИЗИРАНИЯ СЕРВИЗ)

на адрес: гр.Хасково 6300, бул. ”Съединение” 67 - за сервиза
e-mai

тел: 038 603039; 603042 ÷ 48; факс: 038 603045

Непопълнените или подправени гаранционни карти са невалидни!
Гаранцията е валидна само за фабрични дефекти, по вина на производителя и при доказана нормална експлоатация на съоръжението съгласно 

.
Тази гаранция не ограничава по никакъв начин действащите закони и задължителни разпоредби в Р България.
Гаранционният срок на изделието започва да тече от датата, посочена в част "В" "Гаранцията е валидна от дата:"  (но не по-късно 6 месеца от датата на покупка) и 

е валидна "в продължение на 24 месеца" само, когато на 12-тия месец от датата на монтажа задължително се извърши профилактика на биомаса съоръжението от 
оторизиран БИОМАСА СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР.

Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за съотвествието на потребителската стока с договора за продажба съгласно чл.112-115 от ЗЗП:

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да 
приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, 
освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. 

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия 
начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 
2. значимостта на несъответствието; 
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. 

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с 
договора за продажба. 

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един 
месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. 

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена 
заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. 

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не 
дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. 

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. 
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 
113, той има право на избор между една от следните възможности: 
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 
2. намаляване на цената. 

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде 
извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. 

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. 
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и 
потребителя за решаване на спора. 
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Рекламациите се отнасят до търговския обект, от който е закупена стоката или до ОТОРИЗИРАНИЯ СЕРВИЗ, заверил гаранцията само при представяне на 
четливо и изцяло попълнена "Гаранционна карта", която съдържа информация за име на изделието, фабричен номер, име на дистрибутор, име, подпис и печат на 
БИОМАСА СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР, име и координати на клиент (и печат за ЮЛ), име и подпис на инструктирания потребител, дата на покупката, дата на пуск и въвеждане в 
експолатация, касова бележка или фактура.

Гаранционното обслужване е безплатно за неизправности в следствие на скрит дефект.
Безплатен гаранционен сервиз се отказава в следните случаи:

- при несъответствие между данните в документите и самата стока, както и опити за подправяне, непълно или неточно попълнени данни  в гарнционната карта;
- при нарушение, подправяне или премахмане от стоката на етикети, лепенки, съдържащи серийни номера и модел на изделието;
- не са спазени всички изисквания, описани в "Инструкция за монтаж и експлоатация"/"Паспорт";
- правен е опит за отстраняване на дефекта от неоторизиран сервиз;
- при сътресения, удари и претоварвания вследствие на небрежно отношение или при транспорт;
- при токови удари и при захранващо напрежение различно от работното напрежение на уреда;
- при проблеми вследствие на природни бедствия, пожари, наводнения, мълнии и други форсмажорни обстоятелства или други външни въздействия извън контрола 

на производителя, търговеца или сервиза.

 ПОЛУЧАВАНЕ НА ОТРЕМОНТИРАНА СТОКА
1. Потребителят е длъжен да се убеди в качество и обема на извършения ремонт преди да получи стоката си обратно.
2. Частите, които са заменени при ремонта се връщат в централния сервиз за отчитане на извършения ремонт.
3. Ако при диагностиката се установи, че стоката е изправна и отговаря на техническата си спецификация или дефекта е извънгаранционен, сервизът таксува 

клиента съобразно извършена услуга по ценоразписа си за сервизно обслужване.

l: service_haskovo@ecotherm.bg

Център за информационно обслужване на клиенти: 0800 15 145

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ,    ДАТА


