
ВНИМАНИЕ! Уредът се демонтира или разглобява при изключено ел. захранване от 
nравоспособен електротехник!

СЕРВИЗНИ ЦЕНТРОВЕ:
София бул. „Г. М. Димитров“, бл. 60 02/962 4220,  0887 719 999

Благоевград
бул. „Димитър Солунски“ № 5, магазин Технополис 073/82 91 35
ул. „Илинден“ № 2А, партер 0899 985 571

Бургас ул. „Константин Величков“ № 29, партер 056/841 697, 0878 841 907

Варна
бул. „Владислав Варненчик“ № 227, магазин Технополис 052/803 448, 0889 063 303
ул. „Д-р Басанович“ № 22 052/334 848

Велико Търново ул. „Стоян Михайловски“ № 7 062/622 057,  0894 953 995
Враца жк. „Дъбника“, между бл. 2 и бл. 4 0878 894 490
Гоце Делчев ул. „Кавала“ № 7 0751/61 104, 0886 402 323
Димитровград ул. „Цар Симеон“ № 12, партер 0391/666 34, 0879 839 790
Добрич жк. „Дружба 1“, до бл. 10 0892 410 440
Казанлък ул. „Христо Ботев“ № 32 0431/83 486
Кърджали бул. „Беломорски“ № 4, магазин Технополис 0889 798 015, 0878 854 771
Кюстендил ул. „Гюешевско шосе“ № 5, магазин Технополис 078/552 494
Монтана ж.к. Младост 1, бл. 3, вх. Г, ет. 1 096/305 733   
Пазарджик бул. „Стефан Стамболов“ № 13 0888 979 017
Перник ул. „Кирил и Методий“ № 21 0896 799 383
Петрич ул. „Цар Борис III“ № 48 0745/22 996, 0898 659 503
Плевен бул. „Хр. Ботев“ № 158 064/847 575
Пловдив бул. „Санкт Петербург“ № 133, магазин Технополис 032/332 714, 0889 080 453
Поморие ул. „Цар Освободител“ № 1 0596/22 050, 0888 731 987
Русе площад „Отец Паисий“ № 1А 0889 241 358, 0877 029 384
Самоков ул. „Христо Зографски“ № 2 0722/66 504
Сандански ул. „Македония“, ГУМ 0746/31 760, 0898 563 639
Свищов ул. „Никола Петков“ № 30 0631/42 882, 0882 901 598
Силистра ул. „7-ми Септември“ № 33, магазин Технополис 0887 161 837
Сливен ул. „Елисавета Багряна“ № 1Б 044/622 505, 0884 770 840 
Смолян ж.к. „Нов център“, бл. 29 0886 181 657
Стара Загора ул. „Ген.Столетов“ № 84А 042/605 080, 0888 801 329
Хасково кв. „Орфей“, до бл. 14 038/644 041, 0888 701 316
Шумен ул. „Симеон Велики“ № 5, магазин Технополис 054/850 182 
Ямбол ул. „Граф Игнатиев“ № 147 0887 541 111

Уважаеми клиенти, Вие сте закупили електрически отоплителен 
уред DIMPLEX, който, ние сме уверени, ще подобри Вашия ком-
форт и икономичност.
DIMPLEX чрез вносителя и сервиза Ви дава гаранция за качест-
вото на закупеното изделие съгл. ЗЗП, всички задължителни 
стандарти и съобразно условията по-долу, считано от датата на 
покупка.  

Гаранционни условия:
1. Тази гаранция е валидна само ако страница 1 е попълнена 

изцяло и четливо в момента на получаване на стоката, съ-
държаща името и печата на продавача и подписа на клиента, 
и е придружена от документ, доказващ покупката (касова бе-
лежка, фактура). 

ВНИМАНИЕ: Подправени, неправилно или непълно попъл-
нени гаранционни карти са невалидни.
2. При продажба на лизинг гаранционният срок започва да тече 

от момента на получаване на стоката.
3. Тази гаранция не се отнася за:
 3.1. Външни свързващи кабели и всички други принадлеж-

ности и аксесоари.
 3.2. Козметични повреди по корпуса (промени в цвета и 

външния вид на уреда), както и за нормалното износване на 
механични компоненти подложени на износване в процес на 
нормална (предписана) експлоатация

4. В случай на дефект:
 4.1. Разходите и рисковете по доставката до сервиза и обра-

тно са за сметка на купувача.
 4.2. Желателно е изделието да се доставя в сервизната база 

в оригиналната си опаковка. В противен случай, сервизът не 
носи отговорност за козметични повреди, настъпили по вре-
ме на престоя на изделието в сервиза.

 4.3. Гаранционният срок не тече по време на престоя на изде-
лието в сервиза.

 4.4. Вносителят и сервизът не могат да бъдат отговорни за 

пропуснати ползи и последвали загуби вследствие на дефек-
та на стоката или престоя и в сервиза.

 4.5. В случаите на нужда от замяна на части, възли или де-
тайли при ремонт, дефектните такива стават собственост на 
сервиза и се вземат от сервизния работник за отчетност

5. Безплатното гаранционно обслужване може да бъде отказа-
но в следните случаи:

 5.1. Когато не са спазени указанията за съхранение, мон-
таж и експлоатация, посочени в ръководството на издели-
ето.

 5.2. Когато има несъответствие между данните в документи-
те и самата стока.

 5.3. Когато е правен опит за отстраняване на дефекта от 
купувача или други неупълномощени лица.

 5.4. Когато повредата е настъпила в следствие на попадане 
на външно тяло (течности, мазнини и др.), под действието 
на агресивна външна среда или не са полагани елементар-
ни грижи за изделието.

 5.5. Когато дефектът е вследствие на сътресения, удари, 
механични или електрически претоварвания, получени 
вследствие на небрежно отношение, при транспорт или 
природни бедствия (мълнии, наводнения и др.), при токов 
удар или неизправности в захранващата мрежа или други 
причини извън контрола на вносителя/сервиза, или при 
форсмажорни обстоятелства.

6. Ако изделието е доставено за ремонт и след тестове се 
установи, че отговаря на техническата спецификация , то 
клиентът дължи такса за тестване съобразно с утвърдения 
ценоразпис на съответния сервиз.

7. Никой търговец няма право, по какъвто и да е повод, да 
изменя условията на тази гаранция.

8. Тази гаранция касае отговорност за продукта. За всички 
останали въпроси, относно продажбата на стоката, ще се 
прилагат съответните разпоредби от законодателството 
на Република България. Тази гаранция е допълнение и не 
ограничава правата на потребителя съобразно българското 
законодателство.

ГАРАНЦИЯ



Гаранционна карта
Гаранцията се дава на:
Име

Адрес

Дата: .........................
Печат на доставчика: „Аринор“ ЕООД 

София 1700
тел.: (02) 879 16 71

Електрически отоплителни уреди
Модели: 
Преносими конвектори 402 Е 403 TS 403 BT  403 BTB
Суха технология                            Eco Column EvoRad EvoRad, черен 
Маслени радиатори OFC 2000
Вентилаторни печки Tusk Twin Turbo  
Въздушни завеси                            AC 3RN AC 45N AC 6N 

Суха технология CADIZ 2 kW CADIZ 3kW  

3 години гаранция

Dimplex TOP                            Мощност   
Dimplex TOP 1000W нисък

I. Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската сто-
ка с договора за продажба потребителят има право да 
предяви рекламация, като поиска от продавача да при-
веде стоката в съответствие с договора за продажба. В 
този случай потребителят може да избира между извърш-
ване 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 потреби-
теля 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 на-
чин на обезщетяване, който не е свързан със значителни 
Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на 
договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе 
в съответствие с договора за продажба. неудобства за него.
(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 за-
платената сума или да иска намаляване на цената на по-
требителската 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 претърпе-

ните вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с 
договора за продажба и когато потребителят не е удовлет-
ворен 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 разва-
ляне на договора и да възстанови заплатената от потреби-
теля 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 нали-
це следваща поява на несъответствие на стоката с догово-
ра 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 потреби-
теля за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е 
обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, раз-
личен от срока по ал. 1.

II. Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите, произтичащи от гаранцията по чл. 
112-115, от закона за защита на потребителите. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на 
съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП. Териториален 
обхват на тази гаранция – Република България

5 години гаранция

7 години гаранция


