
Гаранционни условия 

Всички продукти на Mareli Systems  са със стандартна 3 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ. 

Продукти на Mareli Systems от сериите: 

- Onyx Hydro, PRIMAVERA CERAMIC 
- SBN/ Ecostar Auto 
- Ecopellet Star 
- Ecopellet Star Condens 
 

се предлагат с 5 ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ. 

Гаранцията на всеки продукт важи при следните условия:  

1. Извършване на гаранционен и експлоатационен пуск  от оторизиран представител на 

фирмите Mareli Systems ltd. или Термо полюс ЕООД. За всеки продукт се издава 

индивидуален гаранционен протокол. При липса на протокола за гаранционен пуск и 

въвеждане в експлоатация гаранцията отпада. 

 

Колко струва и какво включва извършване на гаранционен и експлоатационен пуск : 

- Цената на гаранционния пуск - 90 лв. с ДДС.  

- Посещение в рамките на град Пловдив е безплатно 

- Посещение извън рамките на град Пловдив се таксува 0,30 лв. с ДДС в двете посоки 

- Извършват се първоначални настройки на пелетното съоръжение 

- Провежда се кратък инструктаж на клиента 

- Попълва се гаранционния протокол за периода на първата година 

 

 

 

2. Извършване на ежегодна заверка на гаранционния протокол от оторизиран 

представител на фирмите Mareli Systems ltd. или Термо полюс ЕООД. При липса на 

гаранционен протокол, гаранцията отпада. Отговорността за заявяване на заверка е на 

клиента. 

 

 

Колко струва какво включва и какви са условията за извършване на ежегодна 

заверка: 

- Цената на ежегодната заверка – 80 лв. с ДДС 

- Посещение в рамките на град Пловдив е безплатно 

- Посещение извън рамките на град Пловдив се таксува 0,30 лв. с ДДС в двете посоки 

- Проверява се дали съоръжението се ползва спрямо инструкциите на производителя 

- Пелетното съоръжение е почистено от клиента и е подготвено за следващия 

отоплителен сезон 

- При необходимост се правят допълнителни настройки на пелетното съоръжение 

- Попълва се гаранционни протокол за следващата година 

 

ВАЖНО: При неспазване на горните условия гаранционния протокол не се заверява и 

клиента е длъжен да заплати 60 лв. с ДДС ( заплащат се и транспортни разходи извън 

град Пловдив)  

 



Заплащането на  извън гаранционни посещения, причинени от: 

- неправилна експлоатация на съоръжението 

- нискокачествено гориво 

- непочистени камина, котел и/или горелка 

- непочистен и/или зле поддържан комин 

- комин, който не притежава необходимата тяга 

- промяна на настройките на съоръжението от неоторизирани лица 

- манипулиране на механиката и електрониката на съоръжението от неоторизирани лица 

- механични повреди по корпуса  

- гръмотевици и мълнии 

- захранващо напрежение, което не отговаря на предписаното от производителя 

- непочистен воден филтър 

- необезвъздушена отоплителна инсталация 

- липса на противозамръзваща течност 

- скъсани или протъркани проводници  

- механично повредени електрически компоненти 

- работа при налягания различни от предписаните 

се заплаща допълнително. 

 

 

 


