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ПОДПИС: ПЕЧАТ:

Запазване на механичните свойства

Пукнатини

Деформации

Документът за съответствие по стандарт БДС EN 15534-1:2014+А
1:2017 гарантира на нашите клиенти качеството на елементите от 
система WPC Decking Devorex, а именно терасни дъски, подложни 
профили и композитни завършващи ленти за 3 годишен период от 
датата на закупуването им в съответствие с Общите гаранционни 
условия на система WPC Decking Devorex.

Задължаваме се без забавяне да привеждаме продукти с производствени 
дефекти в състояние на пригодност за обичайната им употреба като по наша 
преценка заменим или ремонтираме продуктите.

Претенции по настоящата гаранция се предявяват с представяне на касовата 
бележка или фактурата за закупуване на стоките, в рамките на 25 години от 
датата на издаването им.

За повече информация моля обърнете се към общите гаранционни условия на 
система WPC Decking Devorex.

Системата WPC Deking Devorex има допълнителна гаранция от 25 
години обхващаща:

Гниене в резултат на действие на бактериални гъби

Щети, причинени от насекоми (термити), считано от датата
на покупката в съответствие с фактурата



ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

1. Гаранцията е валидна само за композитни профили, монтирани в Европейския съюз.
2. Гаранцията се предоставя само за дефекти, присъщи на продуктите.
3. Гаранцията не покрива дефекти, причинени от:
 • неправилен монтаж, несъвместим с инструкциите за монтаж,
 • неправилно боравене с продукта,
 • щети, причинени от случайни събития,
 • щети, причинени от трети страни.
4. Гаранцията не покрива:
 • промени, деформации, пукнатини и др. причинени от прекомерно претоварване, удар или статично натоварване,
 • промени причинени от нормално износване по време на работа, напр. механични драскотини, петна, причинени от   
действието на мазни киселини, киселини, разяждащи разтвори и др.
 • промени в геометрията на системата в резултат на движение на терена, върху който се намира терасовата система, 
както и в резултат на неправилно монтиране или инсталация,
 • промени в размерите на продукта, настъпили след монтажа и произтичащи от разширяването на материала при промяна 
на температурата,
 • промени в цвета, структурата или нюанса причинени от процеса на стареене и неравномерно въздействие на 
атмосферните фактори, особено в резултат, например, от неравномерно облъчване по едно и също време, на фрагмент от 
повърхността.
 • цветни или визуални разлики между продуктите от различни доставки на композитни профили,
 • промени, произтичащи от въздействието на околната среда, напр. замърсен въздух, киселинни дъждове, водорасли, 
плесени и др.,
 • промени причинени от използването на препарати за поддръжка или почистване, различни от препоръчаните от 
производителя,
 • промени в резултат на непреодолима сила: наводнение, пожар, ураган, потъване и др.
5. Гарантът си запазва правото да прекрати производството на продукта, да го модифицира и да променя цветовата му палитра.
6. Гарантът не носи отговорност в случай, че продуктът, който трябва да бъде заменен, се различава по цвят от другите вече 
инсталирани елементи на системата.
7. През първите седмици на употреба продуктите подлежат на стареене според мястото и могат да променят цвета си, докато се 
постигне стабилизация сопред специфични климатични условия, преобладаващи на мястото на употреба. Това не е дефект на 
продукта и производителят не дава никаква гаранция за тези промени.
8. В случай, че установи дефект в системата, Купувачът е длъжен незабавно - до максимум 14 дни от откриването на дефекта - да 
подаде писмена жалба директно до продавача, давайки описанието и вида на проблема. Оригиналът на настоящата гаранция и 
документът за покупка трябва да бъдат приложени към гореспоменатото писмо.
9. Гарантът може, с цел да провери заявените претенции, да поиска проверка на мястото на монтажа на дата, определена от 
страните, и да поиска допълнителна информация или обяснения. Отказът да се извърши визуална проверка или липса на 
обяснение на повдигнатите въпроси, необходими за оценка на подадените искове, води до неприемане на рекламацията.
10. Купувачът, след като установи дефекта, е длъжен да остави продукта непокътнат до решението на Гаранта за по-нататъшния 
начин на действие. Правенето на каквито и да било промени, почистване, ремонт, демонтаж без съгласието на Гаранта ще доведе 
до автоматично изтичане на правата по тази Гаранция.
11. В случай на гаранционен иск, включващ замяна или връщане на стоки, Купувачът трябва да подготви материала по начин, 
позволяващ ефективен и безопасен транспорт.
12. Връщането на закупени продукти, които се окажат, че не отговарят на поръчката, или имат видими дефекти, може да се 
извърши само преди монтажа на продуктите, но не по-късно от 7 дни от момента на получаване на продуктите от 
Производителя-Продавача . Върнатите продукти трябва да са в състояние, което не показва признаци на употреба.

ГАРАНЦИОННИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

1. Гарантът трябва да посочи в писмен вид процедурата за рекламации до 14 дни от датата на получаване на заявлението до 
ДЕВОРЕКС ЕАД.
2. Ако рекламацията бъде приета, Гарантът може да намали цената на стоките, да замени стоките със стоки без дефекти, или, ако 
не е възможно да се достави същия продукт, той трябва да осигури заместващ продукт, който има сходни свойства.
3. Всички разходи с изключение на транспортните разходи (монтаж, демонтаж, съхранение и др.) не се покриват от настоящата 
гаранция.
4. Настоящата гаранция не изключва, ограничава или анулира правата на Купувача съгласно разпоредбите на гаранцията относно 
дефекти в продадения артикул.


