
СЕРВИЗНИ УСЛОВИЯ 

Работни и пътни часове
Работните и пътни часове се фактурират в съответствие 
с ценовата листа. Важат цените валидни към датата на 
извършване на услугата.

Работни и извънредни часове
По време на стандартното работно време  
(06.00ч. - 17.00ч.) работните и пътни часове се 
таксуват на база актуалните основни тарифи на час. 
За извънредни работни и пътни часове се прилагат 
следните допълнителни коефициенти към стандартните 
работни тарифи:
 6.00ч-18.59ч. 19:00ч-05:59ч.
дни през седмицата 1.0 1.5
събота 1.5 2.0
неделя / официални празници 2.0 2.0

Изминат път
Изминатия път от сервизната кола по време на 
изпълнение на договорни задължения се таксува 
според ценовата листа и се фактурира на клиента.

Резервни части
Всяка доставена или монтирана резервна част се 
фактурира според ценовата листа. В случай, че 
доставчикът не може да осигури необходимите 
или заявени резервни части (в случай на природно 
бедствие, проблеми при производството и 
снабдяването и т.н) това не дава право на компенсация 
или анулиране на договора. Неустойки за 
неизпълнение не се изплащат.

Връщане на дефектирали части
Налична е програма за връщане на дефектирали 
части. При връщане на повредена част е възможно 
възстановяване на сума до 50% (в зависимост от 
производителя) от стойността й в ценовата листа.

Транспортни разходи
Всички транспортни и опаковъчни разходи за резервни 
и върнати дефектирали части ще бъдат фактурирани.

Изпълнение на работа
Всяка дейност свързана със профилактика и ремонт се 
изпълнява и документира професионално и акуратно в 
съответствие с инструкциите на производителя.

Помощни средства и инструменти
В случай, че по време на профилактика и ремонтна 
дейност се появи необходимост от допълнителна 
работна ръка, повдигащи устройства или друго 
оборудване, те следва да бъдат безплатно осигурени 
от клиента когато е възможно. Ако други помощни 
средства и инструменти са необходими, те се 
фактурират на клиента.

Сервизни протоколи
Извършената при клиента работа се документира 
в сервизен протокол. Подписвайки този протокол, 
клиента потвърждава изпълнението на работата и/
или доставката на резервни части. Така генерираните 
подписи в системата на доставчика са допустими и 
обвързващи. Ако клиента или неговия упълномощен 
представител отсъстват при приключване на 
сервизната дейност, сервизният протокол е валиден и 
без подписа на клиента.

Отговорност
Доставчикът не поема отговорност за повреди 
възникнали по време на дейности свързани със 
поддръжка и обслужване, в случай, че не може да 
бъде доказано, че повредата е причинена от него 
или от неговия представител. Вербалното поемане на 
отговорност от персонала на доставчика не е валидно. 
Зачита се само поемането на отговорност в писмен вид.

Гаранция
Осигуряваме три месечна гаранция лимитирана до 1000 
работни часа, за извършената работа и монтираните 
резервни части. При достигане на лимита на една 
от двете опции, гаранцията изтича. Гаранция може 
да бъде предоставена само ако частта е монтирана 
от наш сервизен техник. Заявки за сервиз по време 
на гаранционния период винаги се изпълняват през 
работни дни. 

Гаранционни повреди
След откриване на гаранционни повреди е необходимо 
клиента незабавно да уведоми доставчика в писмен 
вид.
В случай на гаранционна повреда необходимите за 
ремонт части следва да бъдат изпратени на доставчика 
без транспортна такса, в противен случай стойността 
на товара ще бъде начислена на клиента. Доставчика 
изпълнява своите гаранционни задължения, или чрез 
ремонт на всички дефектирали части по време на 
гаранционния период в резултат на материален дефект 
некачествен материал или производствен дефект или 
чрез замяна на тези части с нови.
Гаранцията не покрива повреди възникнали в резултат 
на не правилно услужване и неправилна експлоатация. 
Гаранцията не покрива износени части и консумативи 
като масла, лубриканти, ремъци, уплътнения.

Допълнителна юридическа информация 
За случаи, които не се покриват от сервизните условия, 
се прилагат Общите Условия на Тексимп Швейцария.
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