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ПРИЕМО ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
ГАРАНЦИОННА КАРТА И

СПОРАЗУМЕНИЕ

Днес ........................... г. представителят на фирма Сънсоларбг80 ЕООД,  наречен доставчик 
предаде на клиент ...........................................................................................
Адрес на клиента ……………………………………………………………

ИНВЕРТОР

Модел: ................................................. и аксесоар към него : ………………..
Сериен номер/а: ……………………………..

Гаранционните условия се прилагат само за инвертори, 
1. Инсталирани от квалифициран инсталатор с документ за правоспособност да инсталира 
фотоволтаични инсталации.
2.Фирмата или клиента трябва да предостави електро проект от сертифициран акредитиран 
електро проектант. 
3.Когато инвертора се подвързва към системи работещи в паралел с електро-преносната 
мрежа се изисква и одобреното уведомително писмо от ЕРП. По българското законодателство
всеки инсталиран ват фотоволтаик трябва да се заяви в ЕРП и да се монтира електромер за 
пред Агенция митници !
4. Протокол от лицензирана фирма за измервания на заземителна уредба!

С подписването на тази гаранция! Клиента се съгласява да изпълни тези условия. В 
противен случай гаранцията от Сънсоларбг80 ЕООД отпада. Клиента може да предяви 
иск директно към производителя като Сънсоларбг80 ЕООД не носи отговорност за 
становището от страна на производителя. 

  

При възникване на гаранционни условия се изискват контакти с инсталатора. Срокът на 
гаранционната поддръжка е 12 месеца от датата на продажба. Гаранцията е валидна само в 
случаите когато моделът и серийният номер съвпадат с тези в гаранционната карта. 

Апаратурата е изпитана от доставчика и отговаря на всички изисквания. Монтажа и 
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отговорността за правилното му извършване се поема от клиента. Гаранционното обслужване
е предвидено да се извършва само от квалифицирани специалисти на доставчика. 
Транспортирането на апаратурата до сервиза е за сметка на клиента. Гаранцията не се 
отнася за повреди, причинени от клиента при инсталиране и/или експлоатация, които не са в 
съответствие с предписаните в инструкцията за експлоатация влизаща в комплектацията на 
инвертора, опити за ремонт от неоторизирани лица. 

Гаранционният срок се удължава с времето за ремонт на апаратурата, ако последният е 
извършен преди срока на гаранцията. 

При получаване на инвертор от куриерска фирма или на място от склад, клиентът е задължен 
да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока в присъствието на
куриера. Клиентът е задължен при получаване на пратката в присъствието на куриера да 
провери за счупвания и други повреди, причинени от транспорта.

При връщане поради рекламации на продукта, клиентът е длъжен да върне обратно продукта 
заедно с гаранционна карта придружена със стокова разписка или фактура. 

За неупоменати в този текст правни норми действат разпоредбите на закона.

О  Маркирай знака за да се съгласиш с нашите условия!

КЛИЕНТ три имена ............................                                           Доставчик: ..................................
подпис                                                                                              подпис
                   


