
Heat Décor-България 

София 1505 

Ул. Попова шапка 44 

Тел. + 359878989855 

Имейл:info@heatdecor.bg
m 

 

20220708-103 

1 /   2 

 

 

ОБЩИ  ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

 За продукти Heat Decor 
 

§ 1 ОБХВАТ НА ГАРАНЦИЯТА 
 

1. Настоящите Общи гаранционни условия  се прилагат  към  договора за продажба на  продукти на  Heat 
Decor sp.  z o.  o.  със   седалище в Краков, адрес:  Gromadzka 54, 30-719 Kraków, вписан в регистъра на 
предприемачите на националния съдебен регистър под KRS номер 0000498832, NIP: 6751497808, РЕГОН: 
12304802. представляван от “Ярко 2010 “ ЕООД със седалище гр. София 1505 ул. Попова шапка 44 
ЕН 206015192 

2. Heat Decor  предоставя на купувача  гаранция  за качество  на продуктите, закупени от  купувача от Heat 
Decor. гарантът гарантира, че   продуктите са с подходящо качество и  подходящи  за нормална  употреба,  
в съответствие с предназначението и инструкциите им  .   

3. Гаранцията не изключва, ограничава или  спира правата на купувача, произтичащи от разпоредбите относно 
гаранцията за дефекти  в продадения артикул. 

4.  Тази гаранция се прилага само за продукти, намиращи се в България, и дефекти, произтичащи от 
причини,  присъщи на продаваните продукти, и се прилага, при условие че:  
a. продуктите са  правилно подбрани, правилно монтирани, монтирани и се използват по 
предназначение, при подходящи условия и в съответствие с инструкциите за  тяхното 
сглобяване  и използване;  
b. продуктите не са повредени от механични или други външни фактори като m.in.: термични или химични 
фактори, наводнение, влага, прекомерно замърсяване, неизправности на други  инсталации (например 
електрически) или други устройства, които имат  въздействие върху функционирането на  
продукта; 
c. продуктите не са повредени в резултат на случайни събития, форсмажорни фактори (пожар, наводнение, 
мълния и др.); 
d. продуктите не  са били използвани с друг продукт или аксесоари, които не са оригинални или не 

отговарят на препоръките на производителя;  

e. транспортирането, разтоварването, съхранението, почистването и поддръжката 
на продуктите се извършват в съответствие с указанията, съдържащи се в 
Инструкциите за употреба на даден Продукт;  
f. в случай на  отоплителен филм от серията HD-PRO, монтиран под гнездото, монтажът му  е извършен 
от Heat Decor -България или от оторизиран монтажник, сертифициран от Heat Decor за този тип монтаж. 

5. Купувачът е длъжен да спазва и документира процедурите за сглобяване на родуктите, включително 
номера на електротехника, свързващ продукта. 

6. Купувачът губи  правата  по  гаранцията  в случай на  намеса в продукта от неупълномощени  лица, 
по-специално в обхвата на  всяка промяна на продукта от купувача.  

 

§ 2 ОБХВАТ НА ГАРАНЦИЯТА 

1.  Срокът на гаранционната защита е – считано от датата на освобождаване на  стоката на купувача:  

a.  HD-G серия нагревателно фолио  - 10 години 

b.  HD-EPL  серия отоплително фолио  - 25 години 

c.   HD-PRO серия нагревателно фолио -  30 години 

d.  Нагревателна подложка  - 25 години 

e.  Отоплителни панели  - 5 години  (с  уговорката, че гаранцията за термостата, вграден в отоплителния 
панел, е 2 години)  

f.   Термостати - 2 години 

g.  Други продукти на Heat Decor – 2 години 

2.   Гаранцията е валидна от датата на предоставяне на продукта на купувача, като срокът, посочен в 
параграф 1, се брои от датата на  продажба на даден продукт от купувача на индивидуален/краен клиент, 
но не по-късно от датата на започване на сглобяването или използването. 
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§ 3 ПРОЦЕДУРА В СЛУЧАЙ НА  РАЗКРИВАНЕ НА ДЕФЕКТ 

1. Ако Купувачът установи дефект, покрит от гаранцията (включително рекламация, докладвана на 
купувача от неговия краен клиент), купувачът е длъжен незабавно да съобщи за дефекта на достъпен 
на адрес: https://heatdecor.bg/контакти или чрез попълване и изпращане на формуляр на адрес   
info@heatdecor.bg посочва: 
a. името на Продукта, серийния номер на продукта, датата на покупката, номера на фактурата по  ДДС  
или друг счетоводен  документ, издаден във връзка с покупката  на продукта;   

b. сканиране на гаранционната карта с авторския номер  на лицето, сглобяващо Продукта; 

c. адрес на мястото на  употреба на продукта;  

d. датата и обстоятелствата на откриване на дефекта; 

e. описание на нередностите в работата на продукта. 

2.  Ако бъде разкрит дефект, купувачът е длъжен незабавно да предприеме действия за 
предотвратяване на  по-нататъшни щети или допълнителни щети, включително изключване на 
Продукта от употреба.   

3. Купувачът, ако е необходимо, е длъжен да позволи на гаранта да инспектира продукта, при поискване 
да предостави свои снимки или видео от дефектната работа на продукта.  

4. Съгласно гаранцията, гарантът ще бъде задължен към купувача и крайния клиент - по свой избор - да отстрани 

дефекта на продукта или да замени  продукта   с такъв, който не съдържа дефекти.  Гарантът уведомява  

купувача за  избрания начин за  отстраняване на  разкрития дефект или за  липсата на основания за 

разглеждане  на гаранционния иск.  

5. Жалбите ще бъдат разгледани в рамките на 14дни от датата на подаването им, освен ако Heat Decor не 

посочи, че  разглеждането на жалбата изисква мнението на  експерт, проверка или договорености с 

производителя на даден елемент от  продукта. 

6. Гарантът е  длъжен да  достави продукта  в седалището на гаранта, освен ако гарантът не предприеме 

замяната или ремонта му на друго място, договорено от     страните (например на мястото, където се 

намира Продуктът   ). След изпълнение на  гаранционните задължения, Гарантът ще информира Купувача 

за ремонта и ще достави Продукта за своя сметка и действие до  мястото,  където  го е получил от  

Купувача. 

7. Гарантът ще изпълни  гаранционните задължения  в рамките на  30 работни дни от датата на  приемане на 
жалбата.   

8. Ако в изпълнение на задълженията, произтичащи от гаранцията, гарантът предостави на купувача продукт без 

дефекти в замяна на дефектен продукт или извърши  значителен ремонт на продукта, покрит от  тази 

гаранция, гаранционният  срок  се удължава  с  времето от докладване на дефекта на  гаранта на гаранта 

докато не бъде отстранен или продуктът без дефекти бъде доставен. 

9. Ако жалбата е подадена до купувача от неговия краен клиент, купувачът дава възможност на гаранта да 

участва в процедурата за рекламация на  всеки  етап,  за да  определи причината за дефекта и/или  замяната  

на продукта или да отстрани дефекта.    

10. Приемането на  жалбата от купувача срещу неговия краен клиент, без предварително приемане на такава 

позиция от гаранта  , не е  обвързващо за гаранта  в каквото и да е отношение.  
 

§ 4 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

1. Съдът, компетентен за  всички спорове,  ще бъде  съдът,  компетентен  по  седалището на гаранта.  

2. По въпроси, които не са уредени,  се прилагат разпоредбите на българското  право,  и по-специално на 
гражданския кодекс. 
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 ГАРАНЦИОННА 
КАРТА 

 Име на 
продукт/услуга 

 

Модел/Тип 
 

 Документ за 
продажба 

 

 Дата на подмяна 
на  хардуера 

 

 Данни на електротехника,  
свързващ  Продукта 
(име,  фамилия, 
номер на 
разрешение) 

 

Лице/институция , 
извършващо 
покупката  
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