Отдадени на качеството!
ГАРАНЦИОННА КАРТА

СМЕСИТЕЛИ

Гаранционна карта/Warranty card

Сериен номер / Serial number Гаранционна карта
номер / Warranty card number

Вид на продукта / Product Type

Смесител / Electric water heater

Вносител / Importer

Тедан ООД – бул.проф.Цветан Лазаров
№ 50; 1592 София;tel.+359 700 19 889;
office@tedanbg.com
Metalac inko

Производител / Producer

Kneza Aleksandra 212,
32300, Gornji Milanovac
Serbia

Модел / Model

Гаранционен срок / Warranty

Тяло на смесителя - 60 месеца
Цвят на смесителя - 36 месеца
Други, носещи и подвижни елементи 24 месеца

Дата на покупка / Date of purchase

Търговец / Merchant
(подпис и печат / signature and stamp)

__________/__________/__________
(ден / day) (месец / month) (година /
year)

Клиент/Customer

Име / Name

Адрес / Address

Тел. / Phone :

Запознат съм и приемам условията на
гаранцията! / I have read and accept the
terms of the warranty!

Уредът е изпробван и предаден с пълна
комплектация и документация! / The
appliance is tested and delivered with full
documentation and complete set!
(Подпис / Signature)

Гаранция
Смесителите ТЕДАН са произведени съгласно валидните технически стандарти за инсталации
за питейна вода. Посочените в настоящата гаранционна карта гаранционни условия, допълват
правата на потребителя, предоставени със „Закона за защита на потребителите“ и действащото
българско законодателство.
Ние гарантираме, че нашите продукти ще функционират правилно, ако се монтират,
експлоатират и обслужват в съответствие с инструкциите.
Гаранционен срок на изделията:
За предписаните условия за инсталиране, употреба и поддръжка, гаранционният период е:
- тяло на смесителя - 60 месеца
- цвят на смесителя - 36 месеца
- други, носещи и подвижни елементи - 24 месеца.
Гаранцията важи за държавата, в която е закупен продукта. За начало на гаранционния срок се
счита датата на покупка. В течение на гаранционния срок се осъществява ремонт или замяна
на Вашето изделие при следните условия: попълнена, подписана и подпечатана гаранционна
карта от магазина, откъдето е закупено изделието, придружена от фактура или фискален бон
за покупката.

Ограничения по гаранцията:
Гаранцията не покрива фабрични дефекти по външния вид на изделието, които са могли да
бъдат установени преди монтажа му. Гаранцията не важи в случай на повреди, дължащи се на:
•
възникнали по време на транспорт след закупуването, в резултат на неправилно
манипулиране или небрежно отношение преди монтаж;
•
неквалифициран ремонт, в това число и от неупълномощени лица;
•
предшестващ ремонт, който не е описан в съответния раздел на настоящата гаранционна
карта;
•
ако дефектът се дължи на използване на непитейна вода, силно замърсена или вода, със
съдържание на агресивни примеси;
•
налягане на водата във водопроводната мрежа по-голямо от 5 bar;
•
ако се появи дефект в резултат от почистване с помощта на киселинни, корозивни и
абразивни вещества, или такива със съдържание на спирт;
•
излагане на продукта на температури по-високи от 80 оС или по-ниски от 0 оС, включително,
но не само при замръзване на водата във водопреносната мрежа или пожар;
•
независещи от производителя причини - вандализъм, злоумишлено увреждане,
земетресение и др. форсмажорни събития;
•
ако продуктът не е бил инсталиран, почистван или поправян правилно съгласно инструкциите
за инсталация, употреба и грижа;
•
ако са използвани различни от оригиналните резервни части по време на ремонт или
поддръжка на продукта;
•
ако дефектът се дължи на формиране на лед или котлен камък в тялото на смесителя;
•
ако по време на инсталацията меките връзки са повредени, опънати или усукани;
•
ако не представите оригинален платежен документ или правилно попълнена гаранционна
карта.
Внимание:
•
монтажът на изделието да се извършва от квалифицирани специалисти!
•
износването на затварящите механизми зависи от качеството на водата. По тази причина
силно препоръчителен е монтажът на филтри по водната инсталация.
•
затварящите механизми са неразглобяеми и всеки опит за разглабянето им е забранен и
води до отпадане на гаранцията!
Предоставената търговска гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите,
произтичащи от гаранцията по чл.112 - 115 от ЗЗП. Независимо от предоставената търговска
гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора
за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 - 115 от ЗЗП.

Регистрация на извършените ремонти:
Дата на
приемане
/ Date of
adoption

Дата на
завършване /
Date of return

Сервизна поръчка
№ / Service order №

Извършен ремонт описание / Repaired
- description

Печат и
подпис на
сервиза /
Stamp and
signature of
service

Списък на сервизните бази
ГРАД

СЕРВИЗ

АДРЕС

ТЕЛЕФОН

Айтос

ЕТ “Кузи”

ул. “Климент Охрдски” №3

+359 558 27622

Асеновград

ЕТ “Жоро”

ул. “Булаир” №10

+359 331 67044

Благоевград

Те-Ник ЕООД

ул. “Илинден” №2А партер

+359 899 808797

Благоевград

ЕТ “Иван Сейменски - Електрик”

ул. „Димитър Йосифов“
№1

+359 896 711654;
+359 73 880302

Благоевград

М-Груп Интернешенъл ЕООД

ул. “3 март” №40

+359 73 887306;
+359 73 882895

Бургас

ЕТ “Ренус”-Иво Петканов

кв. “Меден рудник”, битов
комбинат с/у блок 415

+359 56 853333

Бургас

Тандан-2009 ЕООД

ул “Изгрев” №51

+359 56 860838

Берковица

Шишкова къща

ул. “Александровска” №30

+359 886 615856;
+359 953 88577

Белоградчик

Светлан Димитров

жк “Здравец”, бл. 27

+359 878 486218;
+359 878 486277

Варна

Сонийо ЕООД

ул. “Басанович” №22

+359 52 334848;
+359 897 986810

Варна

ЕТ “Максим Андреев - Ренета
Андреева”

кв. “Чайка”, бл.68

+359 52 710448

Велико
Търново

ЕТ “Глушков”

ул. “Краков” №5А

+359 62 649810

Видин

Б.М. Борисови ЕООД

жк “Христо Ботев”, бл. 1,
вх “Д”

+359 892 774389

Враца

Пламен Георгиев

ул. “Река Лева” №52А

+359 988 355993;
+359 876 689175

Враца

ЕТ “ДМВ Динко Маринов”

жк. “Дъбника”, м/у бл2 и
бл4

+359 877 953239;
+359 92 641062;

Габрово

Сънихлад ЕООД

бул. “3 март” №23, партер

+359 887 535088;
+359 66 803100

Гоце Делчев

ЕТ “Любен Джамбазов”

ул. “Даскал Господин”
№13

+359 893 300468;
+359 887 227649;
+359 878 695608

Гоце Делчев

ЕТ “Георги Даскалов - Експрес
сервиз”

ул. “Кавала” №7

+359 886 402323;
+359 751 61104

Гоце Делчев

Венцислав Пулев

ул. “Солун” №16

+359 878 786163

Добрич

Данфус ЕООД

жк. “Дружба” 1, до бл.10

+359 892 410440

Добрич

Глобол сервиз - Нейчеви ООД

ул. “Подлез”, гара Юг

+359 58 605715

Добрич

Вили-91 ЕООД

ул. “Кольо Фичето” №2

+359 58 605715

Дупница

V&K Service

ул. “Николаевска” 40

+359 879 037 390;
+359 895 942 242

Каварна

ЕТ “Битова техника - Иван
Димитров”

ул. “Максим Горки” №29

+359 888 502444;
+359 570 82101

Казанлък

ЕТ “Момчев-П”

бул “Ал. Батетнберг” №67

+359 431 64909

Карлово

ЕТ “Алма-Алийдин Узунов”

ул. “Гълъбец” №4

+359 335 94669

Кърджали

ЕТ “Гийд - Георги Раев”

ул. “Беломорски” №4, в
сградата на Технополис

+359 878 854771;
+359 889 798015

Кюстендил

ЕТ “Росен Томов - Хризантема
Б.И. 90”

ул. “ Ал. Димитров” №35

+359 899 229786

Кюстендил

ЕТ “Любомир Любенов ВАТ”

ул. “Гюешевско шосе” №5

+359 888 932292;
+359 78 552494

Момчилград

ЕТ “Беди-М”

ул. “Капитан Петко
Войвода” №15

+359 887 854912

Монтана

СД “Ремус-Цекови и сие”

жк. “Плиска”, бл.4, вх.В

+359 886 312120;
+359 96 301550

Нова Загора

ЕТ “Румен Славов”

ул. “Атанас Димитров”
№10

+359 898 941753;
+359 457 62610

Оряхово

ЕТ “Дидан”

ул. “Чавдар войвода” №35

+359 885 569353;
+359 894 291925;
+359 9171 2284

Поморие

Дросев ЕООД

ул. “Цар Освободител”№1

+359 888 324778;
+359 888 731987;
+359 596 22050

Пещера

ЕТ “Фриго сервиз”

ул. “Васил Петлешков”
№42

+359 897 909449;
+359 350 63931

Панагюрище

ЕТ “Петко Стефанов”

ул. “Павел
Хаджисимеонов” №18

+359 889 305284;
+359 357 62928

Плевен

ЕТ “Димитър Петров”

ул. “Парашкев Цветков”
№29

+359 898 556828;
+359 64 823105

Плевен

Евролукс 99 ЕООД

ул. “Кара Кольо” №6

+359 64 834575

Пловдив

Матака ЕООД

ул. “Марин Дринов” №25

+359 893 300456;
+359 32 620298

Перник

ЕТ “Емил Георгиев - ЕМГЕ”

кв. “Изток”, ул. “Минск”,
бл.7, ап.3

+359 76 670721

Перник

ТВ Сет ЕООД

ул. “Бяла Слатина” №13

+359 76 608844

Петрич

ЕТ “Свежест Иван Божинов”

с. Ключ, ул. Беласица” №8

+359 887 039603;
+359 742 02539

Петрич

Кансервиз ЕООД

с. Ръждак

+359 876 819676

Пазарджик

ЕТ “Фриго сервиз”

ул. “Никола Вапцаров”
№10

+359 893 300464;
+359 34 441567

Пирдоп

Красимир Кръстев

ул. “Панайот Волов” №8

+359 887 316218

Разград

Братя Ганчеви ООД

ул. “Кентавър” №3

+359 888 810729;
+359 878 644826;
+359 84 661464

Разлог

Хладилен и ел. сервиз - Разлог
ООД

ул. “Стамболийски” №92

+359 747 80885

Русе

Елдом Комерс ЕООД

ул. “Прага”, бл. “Калоян”

+359 82 841068

Русе

ЕТ “Мастър В - Васил Петков”

ул. “Шейново” 9

+359 889 472841;
+359 899 331455

София

ЕТ “Васил Костов”

жк.”Зона Б-5”, бл.7, вх.Б

+359 2 8292525;
+359 2 8221714

Самоков

ЕТ “Петър Петров”

ул. “Констнатин Фотинов”
№27

+359 722 66504

Смолян

Съби Павлов

ул. “Княз Борис” №2

+359 877 177674;
+359 301 65047

Смолян

Каси ООД

ул. “Гимназиална” №1

+359 877 772957;
+359 898 798563

Сандански

Бован ЕООД

ул. “Пирин” №145

+359 746 31760

Свищов

Сержо ЕООД

ул. “Григор Стоянов” №8

+359 631 42882

Силистра

Контрол систем ЕООД

ул. “Раковска” павилион
№108

+359 86 821996

Сливен

ЕТ “Стефан Радев”

кв. “Българка”, бл.27

+359 44 667712

Сливен

Аладин ЕООД

кв. “Даме Груев” зад бл.8

+359 44 667681

Стара Загора

Илибон ООД

ул. “Ген. Столетов” №84А

+359 42 605080

Стара Загора

СД “Наш дом Добри Добрев”

ул. “Ген. Столетов” №181

+359 42 601827

Тетевен

ЕТ Бисер Димов

ул. “Хаджи Димитър” №1

+359 678 55023

Троян

ЕТ “ДК Йордан Лишев”

ул. “Христо Ботев” №142

+359 670 60864;
+359 670 34664

Търговище

Тату 34

ул.”Запад” №1, бл.22

+359 895 014403;
+359 879 014404;
+359 601 58834

Хасково

Електро Сервиз ЕООД

кв. “Орфей”, бл.14

+359 38 644041

Чирпан

Техноком-Станчев

ул. “Георги Димитров”
№22

+359 416 96001

Шумен

ЕТ Ганка Русева

ул. “Цар Иван
Александър” №9Б

+359 887 933065;
+359 54 883438

Ямбол

ВГ-Клима ООД

ул. “Жеко Андреев” №38

+359 46 625601

Ямбол

Ес-Ем Сервиз-14 ЕООД

ул. “Оборище” №19

+359 898 906373;
+359 897 429813;
+359 46 620665

Отдадени на качеството!

БЪЛГАРИЯ, 1592 СОФИЯ, БУЛ. “ПРОФ. ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ” №50
E-MAIL: OFFICE@TEDANBG.COM, WWW.TEDAN.BG

