
 

 

ГАРАНЦИЯ 
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1. ДЕФИНИЦИИ 
1.1 Primagran, Гарант - Primagran Sp. z o.o. със седалище в Полша: ул. Жулавки 15C, 82-

103 Стегна, ЕИК: KRS 0000367567, Полски Булстат 221041203, данъчен номер 
9571039974, Регистър за утилизация на опаковките: BDO: 000150841. 

1.2 Потребител - физическо лице , коетозакупува Продукти от Primagran без връзка с 
неговата/нейната бизнес или професионалнадейност . 

1.3 Мивки - мивки с марка Primagran. 
1.4 Кухненски смесители - кухненски смесители, за които Primagran предоставя гаранция 

като продавач. 
1.5 Аксесоари - сифони, дозатори и други елементи от кухненското оборудване, за които 

Primagran предоставя гаранция като продавач. 
1.6 Продукти - мивки, кухненски смесители и аксесоари, заедно. 

 

2. ОБХВАТ НА ГАРАНЦИЯТА 
2.1 [Обхват на гаранцията] Настоящата гаранция се отнася за Продуктите. 
2.2 [Личен обхват на гаранцията] Условията на тази гаранция се прилагат изключително за 

Продукти, закупени от Потребители.  
2.3 [Териториален обхват на гаранцията] Гаранцията се прилага само в страната, в която 

Продуктът е закупен директно от Primagran или от негов авторизиран дистрибутор. 
 

3. ДЕКЛАРАЦИИ НА PRIMAGRAN 
3.1 Продуктите отговарят на европейските стандарти за качество и са произведени без 

дефекти. 
3.2 Гарантираме правилното функциониране на Продуктите, при условие че те са 

инсталирани, използвани и поддържани в съответствие с инструкциите на Primagran.  
 

4. ГАРАНЦИОНЕН СРОК 
4.1 Гаранционен срок: 

4.1.1 За мивки - 35 години; 
4.1.2 За мивки с безсрочна гаранция - неограничена за корпуса на мивката; 
4.1.3 За Кухненски смесители: 

a) Херметичност на корпуса - 5 години; 
b) Глава (при условие че са монтирани филтърни глави) - 2 години; 
c) Хромирана повърхност - 2 години; 
d) Боядисана повърхност - 1 година; 
e) Други гумени уплътнения, 2-функционална слушалка - 1 година; 

4.1.4  За Аксесоари - 2 години. 
4.2 Началото на гаранционния период се определя от датата на доставка на Продукта на 

Потребителя. 
 

5. ОТГОВОРНОСТ НА ГАРАНТА 
5.1 Гаранцията покрива всички производствени дефекти на Продукта, разкрити по време на 

гаранционния период, които са възникнали по вина на производителя. 
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5.2 Отговорността на Гаранта за Мивките обхваща техните структурни дефекти, т.е. промяна 
на цвета и вътрешни пукнатини, които се появят в Мивките. 

5.3 Отговорността на Гаранта за Аксесоарите включва тяхната цялостност, структурни 
дефекти на материалите, по-специално: 
5.3.1 по отношение на кухненските смесители - пълнота на комплекта, херметичност на 

корпуса на смесителя, изправност на главата, трайност на покритието, трайност 
на маркучите и уплътненията,  

5.3.2 за сифоните - пълнотата на комплекта, изправност на механизма на автоматичния 
сифон, херметичността на системата и уплътненията, 

5.3.3 за дозаторите - пълнота, изправност на механизма, херметичност на системата, 
трайност на покритието. 

 

6. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВРЕДИ 
6.1 Гарантът се освобождава от отговорност за дефекти на Продукта, които са възникнали 

по причини, различни от тези, присъщи на Продукта в момента на предоставянето му на 
Потребителя. 

6.2 Гаранцията не покрива дейности по поддръжка, които могат да бъдат извършени от 
Потребителя, както е описано в инструкциите за монтаж, напр. почистване, 
отстраняване на котлен камък, текуща поддръжка на повърхността, грижи за Продукта. 

6.3 Гарантът не носи отговорност за дефекти, причинени от: 
6.3.1 виновно механично, термично или химическо увреждане, 
6.3.2 Неправилен монтаж и демонтаж на Продукта, който е довел до повреда, 

Включително, но не само, неправилно или в противоречие с инструкциите 
избиване или пробиване на отвори, 

6.3.3 Модификации и ремонти, които не са извършени в съответствие с 
Инструкциите Primagran, 

6.3.4 Използване на неоригинални части при монтажа, демонтажа или ремонта на 
Продукта, 

6.3.5 Неадекватна поддръжка и грижи, по-специално използването на неподходящи 
почистващи препарати, 

6.3.6 Други дефекти, причинени от неполагане на дължимата грижа от страна на 
Потребителя, 

6.3.7 Силно замърсяване на водата или системата, което води до повреда на 
Продукта, 

6.3.8 Употреба на Продуктите по начин, несъответстващ на предназначението им. 
6.3.9 Износване на Продуктите, причинено от нормална употреба. 

6.4 Потребителят трябва да уведоми за липсата на пълнота на Продукта не по-късно от 14 
календарни дни след доставката на Продукта. Подаването на рекламация за непълнота 
на продукта след тази дата изключва отговорността на Гаранта. 

6.5 Гарантът не носи отговорност за каквито и да било щети на лица или имущество, които 
могат да бъдат причинени от някоя от причините, описани в настоящия параграф. 

6.6 Гаранцията не покрива дефекти на Мивките, които представляват основание за 
класифициране на дадена мивка като продукт от категория В, и в резултат на това 
влияят върху намаляването на продажната цена на дадената Мивка.  

 

7. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИИ  
7.1 Подаване на рекламация. 

7.1.1 Рекламациите трябва да се подават незабавно след установяване на дефекта. 
7.1.2 Рекламацията трябва да включва най-малко следните атрибути:  

a) Данни на Потребителя (име, фамилия, данни за контакт),  
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b) наименованието на Продукта, за който се подава рекламация,  
c) доказателство за покупка (фактура), включително потвърждение за 

закупуване на безсрочна гаранция - ако е приложимо; 
d) подробно описание на дефекта, придружено от фотографска 

документация, 
7.1.3 В случай на непълноти в подадената рекламация, в съответствие с параграф 

7.1.2, Гарантът ше помоли Потребителя да ги отстрани в срок не по-кратък от 
7 дни. В този случай срокът за разглеждане на рекламацията от страна на 
Гаранта се удължава съответно със срока за отстраняване на недостатъците. 

7.1.4 Потребителят трябва да изпрати рекламацията на Гаранта по следните 
начини: 
a) по електронна поща на адреса на електронна поща на Гаранта 

(info@primagran.bg), или 
b) в писмен вид на следния адрес: Primagran Sp. z o.o., Żuławki 15c, 82-103 

Stegna, Polska, 
7.1.5 Гарантът разглежда жалбата в срок от 14 календарни дни от датата на 

получаването ѝ и изпраща отговор на Потребителя на неговия адрес със 
следната информация:  
a) признаване на рекламацията ведно с начина, по който тя ще бъде уважена, 

или 
b) отхвърлянето рекламацията и причините за това. 

7.2 Права 
7.2.1 Правата по гаранцията включват: 

a) ремонт на Продукта, или 
b) подмяна на дефектния Продукт с нов - без дефекти, или 
c) възстановяване на част (отстъпка) или на цялата цена, платена от 

Потребителя. 
7.2.2 Гарантът си запазва правото да избере метода за отстраняване на дефектите 

измежду посочените в горния параграф възможности. 
7.2.3 Ако не е възможно дефектният Продукт да бъде заменен с бездефектен 

Продукт, Потребителят има право на възстановяване на платената цена. 
7.2.4 Гарантът не поема разходите за демонтаж и повторен монтаж на Продукта. 
7.2.5 Предпоставка за предоставяне на нов Продукт или възстановяване на цялата 

стойност е предварителното връщане на дефектния пълен Продукт на Гаранта 
за негова сметка. Върнатият продукт трябва да бъде правилно обезопасен. 

7.2.6 Признатите дефекти ще бъдат отстранени за сметка на Гаранта в рамките на 
14 работни дни от датата на признаване на рекламацията. В случай на 
необходимост от внос на резервни части, Гарантът си запазва правото да 
удължи горепосочения срок, след като предварително информира 
Потребителя. 

 

8. НЕОПРАВДАНИ РАЗХОДИ 
           Всички разходи, свързани с неоснователна рекламация, се поемат от Потребителя в 

рамките на настоящата Гаранция. 
 

9. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ 
Подробни правила за монтаж, поддръжка и експлоатация се съдържат в Инструкцията за 
монтаж. Потребителят е длъжен да се запознае с гаранционните условия и инструкциите 
за монтаж, и да ги спазва. 
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10. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
10.1 Потребителят може да разшири гаранцията на корпуса на Мивката до безсрочната 

гаранция срещу заплащане, като закупи безсрочната гаранция при покупката на 
Мивката. 

10.2 Ако рекламацията бъде приета и Продуктът бъде заменен, гаранционният срок започва 
да тече отново. Ако Гарантът е подменил част от Продукта, гаранционният срок 
започва да тече отново само по отношение на подменената част от Продукта. 

10.3 Гаранционният срок се удължава с периода, през който потребителят не е могъл да 
използва гарантираната стока поради дефект. 

10.4 Настоящата гаранция за Продуктите по никакъв начин не изключва, ограничава или 
спира правата на Потребителя по търговската гаранция за дефекти на продадена стока. 

 


