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Закупените с фактура №                                                              дата

от (фирма/търговец)

Купувач

Бетонови покривни изделия, модел

За необходимите поправки при подмяна на повредените бетонови изделия, материалът
се доставя безплатно до обекта.

Модел керемида: o Атика o Антик o Атика Протектор o Класик o Класик Протектор o Натура Плюс

 ��������o  Икономик o Тектура Протектор o  Тегалит Протектор o Адриа o други

Извършено е:��o Ремонт  o Ново строителство

#



Part of BRAAS MONIER BUILDING GROUP

 СЪГЛАСНО 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) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

  (2) 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) 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) 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) 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) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три
  рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие
  на стоката с договора за продажба.
  (4) 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.
СЪОБРАЗНО ЗЗП:
Чл. 125.  (1) Рекламацията се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице.
 (2) Рекламацията се подава устно или писмено.
  (3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно
  размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
  (4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:
  1. касова бележка или фактура;
  2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;
 3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГАРАНЦИЯТА
  - Съгласуване на срок за инспектиране на повредите от експерт на БРАМАК ПС ЕООД, както и за отстраняване на потвърдените от нас щети.
 - Покривната конструкция трябва да отговаря на общите конструктивни изисквания.
 - Изпълнението на покрива трябва да е извършено съгласно правилата за покриване с бетонови изделия, както и съгласно  техническите предписания 
 на БРАМАК ПС ЕООД.
 - Повредата поради измръзване трябва доказуемо да се дължи на лошото качество на материала. Затова всяка евентуална повреда поради измръзване незабавно
  следва да бъде оповестена, като се посочи вида ѝ и датата на доставка на бетоновите изделия.
 - Повреденият материал се унищожава. Извозването му до съответното сметище е за сметка на клиента.
ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО ПРИ ВСИЧКИ СЛУЧАИ, КОГАТО:
 - има несъотстветствие между данните в документите или опити за подправяне на гаранционната карта
 - не са спазени указанията за монтаж, посочени в Техническия наръчник
 - при щети и дефекти, причинени от небрежност, злоупотреба или несъобразена с предназначението на продукта употреба.
 - При появили се повреди, вследствие на неизползване на оригиналните аксесоари от покривната система, БРАМАК не поема гаранция нито за бетоновите изделия, нито
  за щетите, възникнали от тези повреди.
 - Счупване вследствие на извъннормативно натрупване на сняг на се счита за повреда от измръзване и не е в рамките на гаранционните условия.
 - Претенции за щети на имущество, причинени вследствие лошо качество на материала, които превишават обичайно определените от законодателството, се изключват
  от гаранцията.
 - Повреди  поради  механично  натоварване над определените норми, респективно промяна на повърхността, поради метереологично обусловени влияния не се
  включват в гаранционните условия.
 - Незначителни промени в оцветяването не се включват в гаранционните условия.
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