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 СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО И ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ 
 

ДАТА: ………………………. 

 

 

МОДЕЛ ГАЗОВ КОТЕЛ:…………………………………………………………………………… 

 

 СЕРИЕН №   

 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №:……………………………………………………… 

ФАКТУРА ЗА ПОКУПКА №:……………….………… ОТ ДАТА:…………………………… 

ПОТРЕБИТЕЛ:   ИМЕ:………………………….    ПРЕЗИМЕ………………….. ФАМИЛИЯ ……………………  

ТЕЛЕФОН:……………………………….. ГРАД: ……………….……. , ОБЛ. ………………………..  

АДРЕС: УЛ. ………………………………………, № ….. , БЛ. …… , ВХ. …… , АП. …… 

СРОК НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ: 3 ГОДИНИ /36 МЕСЕЦА/ ОТ ДАТАТА НА ВЪВЕЖДАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 39 МЕСЕЦА ОТ ДАТА НА ПРОДАЖБА. 

МЕЖДУ ДАТАТА НА ФАКТУРАТА И ДАТАТА НА ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИМА ГРАТИСЕН 

ПЕРИОД ОТ 3 МЕСЕЦА. ДНИТЕ НАДХВЪРЛЯЩИ ТОЗИ ГРАТИСЕН ПЕРИОД СЕ ПРИСПАДАТ ОТ ОБЩИЯ 

СРОК НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ. 

 

ПРИ СТАНДАРТНА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ ОТ 3 ГОДИНИ /36 МЕСЕЦА/ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 

ИЗВЪРШВАНЕ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ НА ПЛАТЕНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ  ПРОФИЛАКТИКА 

СЛЕД ПЪРВАТА И СЛЕД ВТОРАТА ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

КОТЕЛА. СЛЕД ВСЯКА ПРОФИЛАКТИКА, ОТОРИЗИРАНИЯ СЕРВИЗ ЗАВЕРЯВА ГАРАНЦИОНАТА 

КАРТА И С ТОВА ПОТВЪРЖДАВА ГАРАНЦИЯТА НА ГАЗОВИЯТ КОТЕЛ ЗА СЛЕДВАЩАТА 

ГОДИНА. 

 

СРОКЪТ НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ 5 ГОДИНИ /60 МЕСЕЦА/, НО НЕ ПОВЕЧЕ 

ОТ 63 МЕСЕЦА ОТ ДАТАТА НА ПРОДАЖБА, АКО СА ИЗПЪЛНЕНИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ: 

1. МОНТИРАНЕ НА МАГНИТЕН ФИЛТЪР.  

2. МОНТИРАНЕ НА АВТОМАТИЧЕН ПРЕДПАЗИТЕЛ  КЪМ ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕТО.  

3. ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЛАТЕНИ /ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ/ 

ПРОФИЛАКТИКИ НА ГАЗОВИЯ КОТЕЛ СЛЕД ПЪРВА, ВТОРА, ТРЕТА И 

ЧЕТВЪРТА ГОДИНА ОТ ПЕРИОДА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  НА ГАЗОВИЯ 

КОТЕЛ. 

ПРИ ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ ОТ 5 ГОДИНИ /60  МЕСЕЦА/ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО 

ИЗВЪРШВАНЕ ОТ ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ НА ПЛАТЕНА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ  ПРОФИЛАКТИКА 

СЛЕД ПЪРВАТА, ВТОРА, ТРЕТА И ЧЕТВЪРТА ГОДИНА ОТ ДАТАТА НА ВЪВЕЖДАНЕ В 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА КОТЕЛА. СЛЕД ВСЯКА ПРОФИЛАКТИКА, ОТОРИЗИРАНИЯ СЕРВИЗ 

ЗАВЕРЯВА ГАРАНЦИОНАТА КАРТА И С ТОВА ПОТВЪРЖДАВА ГАРАНЦИЯТА НА ГАЗОВИЯТ 

КОТЕЛ ЗА СЛЕДВАЩАТА ГОДИНА. 

 

ОТКАЗ ОТ СТРАНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДА ОСИГУРИ  ДОСТЪП ДО ГАЗОВИЯТ КОТЕЛ, ДА 

ЗАПЛАТИ ЗА ИЗВЪРШЕНАТА ПРОФИЛАКТИКА ИЛИ ДРУГИ НЕГОВИ ДЕЙСТВИЯ, 

ВЪЗПРЕПЯТСТВАЩИ РАБОТАТА НА ОТОРИЗИРАНИЯТ СЕРВИЗ, ВОДИ ДО ОТПАДАНЕ НА 

ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ ПОРАДИ ЛИПСА НА ЗАВЕРКА НА ГАРАНЦИОНАТА КАРТА ЗА 

СЛЕДВАЩА ГОДИНА. 
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ДИСТРИБУТОР: ………………………………………………………………………………….. 

 
АДРЕС: УЛ. ………………………………………, № ….. , БЛ. …… , ВХ. …… , АП. …… 

 

ГРАД ……………….……………………………. , ОБЛ. …………………………………… 
 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДИСТРИБУТОРА, СЛЕД ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА  

НА КЛИЕНТА. 
 

ОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ ЗА ПОДДРЪЖКА: ………………………………………………………… 
 

АДРЕС: УЛ. ………………………………………, № ….. , БЛ. …… , ВХ. …… , АП. …… 

ГРАД ……………….…………………… , ОБЛ. ……………………………… ТЕЛ ………………………… 

 

 

ДАТА НА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ: ……………………………………….. 

 

 

СРОК НА ГАРАНЦИЯТА: ….…….. МЕСЕЦА. 
 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА:                СЛЕД ПЪРВА  ГОДИНА:………………………………………. 
                    ( ДАТА, ПОДПИС И ПЕЧАТ)             
                                                      

                                                    СЛЕД ВТОРА ГОДИНА:…………………………………………..       
                                                                                                                      ( ДАТА, ПОДПИС И ПЕЧАТ)                                                     

      

                                                     СЛЕД ТРЕТА ГОДИНА:…………………………………………   
                                                                                                      ( ДАТА, ПОДПИС И ПЕЧАТ)                                                                                                                           
 

СЛЕД ЧЕТВЪРТА ГОДИНА:………………………………………….. 
                                                                                                                      ( ДАТА, ПОДПИС И ПЕЧАТ)                                                            
 

 

БЕЗУСЛОВНА ЗАГУБА НА ГАРАНЦИЯТА И ЛИПСА НА ГАРАНЦИОНА ОТГОВОРНОСТ Е 

НАЛИЧНА ПРИ СЛЕДНИТЕ КОНСТАТИРАНИ ОТ ОТОРИЗИРАНИЯ СЕРВИЗ ОБСТОЯТЕЛСТВА: 

 

1. ЩЕТИ ПРИЧИНЕНИ НА ГАЗОВИЯ КОТЕЛ ОТ ТОКОВИ УДАРИ ИЛИ КОЛЕБАНИЯ В 

НАПРЕЖЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА; 

2. ЩЕТИ ПРИЧИНЕНИ НА ГАЗОВИЯ КОТЕЛ ОТ ПОВИШЕНО НАЛЯГАНЕ НА ВОДАТА ВЪВ 

ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА; 

3. ЩЕТИ ПРИЧИНЕНИ НА ГАЗОВИЯ КОТЕЛ ОТ ЛИПСА НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА СВОБОДНО И 

БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ИЗТИЧАНЕ НА КОНДЕНЗА; 

4. ЩЕТИ ПРИЧИНЕНИ НА ГАЗОВИЯ КОТЕЛ ОТ НЕОТОРИЗИРАНА НАМЕСА (ИЗВЪРШВАНЕ 

НА ПУСК; ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ; РЕМОНТИ; МОНТИРАНЕ / ПОДМЯНА НА 

ОРИГИНАЛНИ/ НЕОРИГИНАЛНИ ЧАСТИ ОТ НЕОТОРИЗИРАН СЕРВИЗ  ОТ СТАРТ ЕКО ООД. 

 

ЗА ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ В СРОК ОТ 5 ГОДИНИ /60 МЕСЕЦА/, 

ПОТРЕБИТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНИ ВСИЧКИ УСЛОВИЯ, ОПИСАНИ В НАСТОЯЩИЯ 

СЕРТИФИКАТ. 

Пускането в експлоатация, периодичните технически прегледи/профилактики и обслужването по време на 

гаранционния период на газовия котел се извършват от оторизиран дистрибутор/сервиз от СТАРТ ЕКО 

ООД. 

Загубата на сертификата за качество и търговска гаранция води до анулиране на гаранцията на продукта.  

Копие на купувача се издава срещу допълнително заплащане.  

 

 

 

ДИСТРИБУТОР: ……………….    КУПУВАЧ:…………….. 

 /подпис/                          /подпис/ 
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1. ПРЕПОРЪКИ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 
Вашият продукт е тестван и одобрен съгласно действащите европейски стандарти. За предотвратяване на всякакъв 

вид проблеми, препоръчваме преди използване и за целия период на употреба да се спазват стриктно разпоредбите 

и инструкциите за експлоатация, посочени в документацията, предоставена заедно с продукта.  

За да се възползвате от предимствата на търговската гаранция, в допълнение към инсталирането и за всякакъв вид 

интервенция, трябва да използвате само оторизиран дистрибутор/сервиз на СТАРТ ЕКО ООД. В случай на 

неспазване на тези разпоредби, продуктът ще загуби своята гаранция.  

Според техническите регламенти, след период на експлоатация от 1 година е задължително да се провери 

инсталацията / оборудването, консумиращо газообразни горива съгласно закона от оторизиран сервиз на СТАРТ 

ЕКО ООД. 

Търговската гаранция на продукта е валидна само ако законните дейности за експлоатация са изпълнени, 

проверени и потвърдени от оторизирана сервиз на СТАРТ ЕЦО ООД, 

СТАРТ ЕКО ООД чрез оторизираните дистрибутори/сервизи осигурява извършването на сервизни дейности както 

по време на гаранционния търговски период, така и по време на следгаранционен срок и по време на цялата 

употреба на оборудването, при условие че предписанията и изискванията на този гаранционен сертификат са 

спазени в съответствие с действащите закони . 

2. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЪРГОВСКА ГАРАНЦИЯ  

2.1. Пълният срок на търговската гаранция е посочен на първата страница на сертификата,  

2.2 За да валидира търговската гаранция, продавача ще поиска пуска  и въвеждането в експлоатация да е в 

съответствие с разпоредбите на настоящия сертификат. 

Общият гаранционен период започва с датата на фактурата за покупка, свързана с датата на въвеждане в 

експлоатация. Ако пускането в експлоатация не се 

реализира и в гратисния период от 3 месеца, общият период на търговска гаранция се намалява. 

2.3. Съгласно Закона при закупуване на оборудването продавачът има задължението да обясни как да се 

инсталира, използва и поддържа предоставеното оборудване. Клиентът има задължението да провери целостта на 

продукта, външния вид и наличието в опаковката на предлаганите за продажба аксесоари, преди да подпише този 

гаранционен сертификат. Всяко последваща рекламация за несъответствие от естетическа гледна точка или 

външна цялост и което би могло да се забележи при сравнението, няма да бъде взета под внимание. 

2.4. За да може продукта  да се възползва от търговска гаранция, газовото свързване трябва да бъде направено от 

оторизирана от държавен орган фирма или газово-разпределително дружество, а инсталирането и монтажа трябва 

да се извърши в съответствие с действащите разпоредби от оторизиран  дистрибутор/сервиз от  СТАРТ ЕЦО ООД. 

2.5. Задължително се извършват периодични технически проверки/ профилактики  на всяка 1 години 

експлоатация. 

Периодичните технически проверки-профилактики са за сметка на потребителя и се фокусират върху 

набор от технически-функционални проверки на оборудването, както и почистването и подмяната на 

консумативи (уплътнения, филтри, о – пръстени, подложени на нормално износване) заплатени от 

потребителя.  

Протокола за техническа проверка, функционалността на оборудването е посочен от СТАРТ ЕКО ООД в 

качеството на вносител, в ръководствата за услуги, адресирани до оторизираните дистрибутори/сервизи 

одобрени от СТАРТ ЕКО ООД. 

За да се запази гаранцията за целия период на търговска гаранция (стандартна, както и удължена, ако има 

такава), е задължително периодичните / годишните профилактики да се извършат от оторизиран 

дистрибутор/сервиз одобрен от СТАРТ ЕКО ООД преди изтичане на 1 година от въвеждане в експлоатация 

или от последната профилактика. 

ВНИМАНИЕ! Ако не се извършват периодични технически проверки/профилактики на всяка 1 година 

работа, по време на гаранционния период, това  води до загуба на търговската гаранция (стандартна, както 

и удължена, ако има такава) за следващ период. 
2.6. Годишните профилактики / прегледи чрез оторизиран дистрибутор/сервиз одобрен от СТАРТ ЕКО ООД   на 

инсталацията, както и работата по поддръжката, ще осигурят правилната работа на оборудването и ще помогнат 

да се избегнат неприятни ситуации, които не са обхванати от гаранцията 

2.7. За да бъде призната и утвърдена, всяка липса на съответствие трябва да бъде докладвана в рамките на 

максимум 2 месеца от появата, но не по-късно от датата на изтичане на гаранцията. Констатирането на дефекта и 

намесата в гаранционният срок трябва да бъдат направени от оторизиран дистрибутор/сервиз одобрен от СТАРТ 

ЕКО ООД. Констатацията ще бъде направена само на мястото на експлоатация, като продуктът не е разглобен, за 

да може да се проверят условията на употреба. 

2.8. В случай на рекламация за несъответствие по време на гаранционния период, оторизиран  сервиз от СТАРТ 

ЕКО ООД осигурява намесата и предприемането на коригиращи мерки в рамките на максимум 72 часа от датата 

на регистрация на искането. Ремонтните дейности ще бъдат предприети само от оторизиран дистрибутор/сервиз 

одобрен от СТАРТ ЕКО ООД. В случай, че ремонтната дейност не може да бъде предприета веднага на място, 

максималният срок за разрешаване на проблема е 15 дни в съответствие с закона. Решението за замяна на продукта 

може да бъде взето само от оторизирани представители на СТАРТ ЕКО ООД, и само ако то  е необходимо, във 

връзка с изчерпване на всякакви опции и варианти за ремонт или подмяна на отделни модули. 
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2.9. В случаите, когато се установи, че заявената липса на съответствие не е реална, купувачът изцяло ще поеме 

установените разходи за труд и път в съответствие с тарифите, прилагани от оторизиран дистрибутор/сервиз 

одобрен от СТАРТ ЕКО ООД. 

2.10. В случай, че бъде установено, че претендираното несъответствие се дължи на неправилна експлоатация или 

поддръжка на оборудването, купувачът поема пълната стойност на подменените части, както и труда за ремонт и 

пътни разходи, в съответствие с тарифите прилагани от оторизиран дистрибутор/сервиз на СТАРТ ЕКО ООД. 

2.11. Продължителността на търговската гаранция се удължава с изтеклият период от датата на жалбата до датата 

на повторно пускане в експлоатация на оборудването, споменавайки този факт в този гаранционен сертификат.  

2.12. Ние декларираме на наша отговорност, че продуктът отговаря на документацията за изпълнение на 

производителя и европейските стандарти, в съответствие с тестовите бюлетини, издадени от одобрените от ЕС 

лаборатории. 

3. СТАРТИРАНЕ 
3.1.Пускането в експлоатация на оборудването ще се извършва единствено от оторизиран дистрибутор/сервиз 

одобрен от СТАРТ ЕКО ООД. 

Ако при пускане в експлоатация оторизираният дистрибутор/сервиз одобрен от СТАРТ ЕКО ООД, 

установява, че пломбите, прилагани от производителя, са унищожени или отстранени в резултат на 

намесата на неоторизирани лица, възможните възникнали дефекти с пускането в експлоатация на котела 

е възможно да не се покриват от гаранцията.  

Оторизираната компания ще прилага и следва точно инструкциите на производителя, техническите предписания 

от оторизирана компания, и правните разпоредби, действащи към тази дата. Пускането в експлоатация е 

ПЛАТЕНО. 

3.2. За въвеждане в експлоатация, както и за издаване на разрешение за експлоатация, купувачът има задължението 

да представи следните документи: техническа документация на оборудването, фактура и този сертификат в 

оригинал, проекти за газови и хидравлични инсталации, документи доказващи законността на инсталиране и 

използване на продукта, протоколи за прием на допълнителни работи: газ, вода, електричество.  

3.3. За да се пусне в експлоатация и да се предостави търговската гаранция, трябва да бъдат изпълнени 

следните условия: 
Газовият котел трябва да бъде правилно инсталиран и свързан към допълнителните инсталации, чието качество 

трябва да бъде на нивото на показанията в „Техническото ръководство“, придружаващо котела, както и на 

указанията, посочени по-долу: 

а) Мястото на монтаж на оборудването не трябва да бъде изложено на замръзване или на атмосферни влияния. 

Повреди на компоненти в резултат на тези причини не се покрива от гаранцията;  

б) Всмукателен въздух за изгаряне - изгорели газове: 

- изходът на изгорелите газове, за моделите с принудителна тяга, които НЕ работят в конденз, трябва да бъде 

наклонен надолу и навън, с наклон 3%; 

- газовите котли с принудителна тяга могат да бъдат инсталирани в помещения с по-малък обем от този, предвиден 

в Техническите норми за газоснабдителни инсталации, при условие че се спазват останалите разпоредби на тези 

норми. 

- Коминът за моделите с отворена горивна камера трябва да има адекватна циркулация и трябва да бъде изпълнен 

в съответствие с действащите технически норми. Котелното помещение трябва да бъде правилно вентилирано и 

снабдено със свеж въздух чрез отвор с площ от най-малко 100 cm2; 

- Въздухът за изгаряне не трябва да съдържа: хлор, амоняк, алкални агенти, халогенирани въглеводороди, фреон, 

частици от сухото строителство, мъх, мръсотия или прах; в противен случай може да възникне повреда на 

топлообменника. Газовия котел  не трябва да се монтира в среда с прах, пари, конденз или температура на околната 

среда по-висока от + 50 ° C; 

- Инсталирането на газовия котел  в близост до басейн, пералня или перално помещение може да доведе до 

замърсяване на въздуха за горене с тези съединения и до повреда на топлообменника. 

в) електрическата инсталация, към която е свързан газовия котел трябва да осигурява стабилно напрежение 

от 230 V +10%/-15%, честота 50 Hz, а свързването да спазва полярността фаза-нула. За да се осигури постоянно 

напрежение от 230 V +10%/-15%, задължително се монтира филтър за защита от пренапрежение. Всякаква 

авария в следствие на пренапрежение извън диапазона от 230 V +10%/-15% при инсталация без монтиран 

филтър за защита от пренапрежение, не се покрива от гаранцията. 

-земното съпротивление на заземяването трябва да бъде според действащите разпоредби (макс.4 Ohm, а 

работната нула не трябва да има остатъчен ток); 

-препоръчва се захранването на газовия котел да е в отделна електрическа верига с автоматичен предпазител 

г) захранване с газ: 

-захранването с газ трябва да е снабдено с регулатор на налягането с филтър за примеси, осигуряващ поток и 

налягане в границите, посочени в техническата документация на оборудването;  

-препоръчва се електрическа изолация на газовата връзка. 
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НЕ е позволено свързването на котлите към газови бутилка/бутилки с по-голям капацитет, неразрешени 

и/или пълнени с гориво/смеси с по-ниско качество, или свързване към газови инсталации с мека връзка, 

неотговаряща на действащото законодателство. 

НЕ е позволено да се модифицира котела за работа с друг вид гориво, освен вида разрешен от 

производителя. 

-Газът трябва да има съдържание на сяра в границите на европейския стандарт: 30 mg/m3; 

д) инсталацията за отопление и производство на битова гореща вода (БГВ), ще бъде проверена от 

оторизиран дистрибутор/сервиз на СТАРТ ЕКО ООД, в съответствие с действащите разпоредби и 

спецификациите в техническото ръководство. 

ВНИМАНИЕ! Върху инсталацията за производство на БГВ, трябва задължително да има монтиран филтър 

за омекотяване на входящата вода и филтър Y (със сито) за задържане на механични примеси на водата 

влизаща в котела. На веригата за отопление при връщане в инсталацията е задължително да има 

монтирани филтри за защита: механичен филтър за задържане на примеси и противомагнитен филтър за 

задържане на фини метални частици които не могат да бъдат задържани от механичният филтър и които 

влизат обратно в хидравличната инсталация на централата като предизвикват повреди в термо-

хидравличните компоненти. 

ВНИМАНИЕ! Използваната вода за отоплителната система и системата за производство на битова гореща 

вода трябва да отговаря на изискванията на Закона относно качеството на питейната вода. 

• За производството на БГВ минималният дебит трябва да е около 3л/мин., а максималният дебит на 

подаване НЕ трябва да надвишава 8л/мин. За комфорт при работа с БГВ (стартиране без прекъсвания; 

стабилност на температурата.; достигане на задад. температура, зададена от контролния панел), 

препоръчваме да използвате котела при макс. дебит от 7-8л/мин. 

• pH на водата трябва да бъде в следните граници: 7 <рН <8,5. Стойността на pH в инсталацията трябва да е 

свързана със състоянието на равновесие: не трябва да има загуба на вода и многократно зареждане, тъй като всяко 

зареждане с вода носи кислород в системата. Наличието на кислород в отоплителната система е много вредно и 

може да доведе до непоправими повреди на топлообменника. 

• Твърдостта на водата трябва да е в границите: 5°F <TH <I5°F (френски градуси), еквивалент на 50mg СаСОЗ 

или еквивал. колич. други соли от Са и Mg); 

• Максимално допустимо съдържание на свободен остатъчен хлор от 0,5 mg/l и максимално допустимо ниво 

на хлорид 250ppm. 

ВНИМАНИЕ! За веригата за производство на БГВ налягане на водоснабдяването по-високо от 5 бара НЕ е 

позволено. Препоръчва се разстояние най-малко 6 м до първия консуматор на БГВ. Забранен е монтаж на 

еднопосочни клапани на веригата за подаване на студена вода 

ВНИМАНИЕ! Запълването на отоплителната система с антифриз не се покрива от гаранцията.  

ВНИМАНИЕ! Инсталацията, към която е свързан котела (отопление и производство на битова гореща 

вода), трябва да бъде:  

• оразмерена и изпълнена правилно, съгласно специализиран проект, действащите норми и технически 

предписания.  

ВНИМАНИЕ! Котелът е снабден с разширителен съд с капацитет 7л и налягане на натоварване от 1 бар, 

оразмерен за отоплителната инсталации с максимален воден обем от 100л, при следните условия на работа 

на отопл. верига: Макс. температура = 90°С; налягане мин. = 0,8 бара; макс. налягане = 3 бара. 

Преди да инсталирате котела, проверете дали този обем е достатъчен. Ако не, монтирайте допълн. разширителен 

съд от смукателната страна на помпата. 

• правилно напълнен и напълно вентилиран, като се извършват тестове за студено налягане.  

 ВНИМАНИЕ! Неправилното обезвъздушаване на системата може да доведе до непоправими повреди на 

първичния топлообменник! 

• измийте всякакъв вид примеси преди да свържете котела и го защитете като монтирате филтрите на 

инсталацията. Измиването на инсталацията (нова или стара) е задължително да се извърши от оторизиран 

дистрибутор/сервиз на СТАРТ ЕКО ООД след пускането й в експлоатация. Тя трябва да е защитена от примеси: 

строителен прах, пясък, меден прах, мазнини и др., както и заваръчни пръски, шлака. Във всеки от тези случаи тя 

трябва да се измие старателно с чиста вода, смесена с почистващ агент.  

ВНИМАНИЕ! Наличието на черна утайка (магнетит - Fe304) / червена утайка (Fe203) / варовик в долната част на 

първичния или вторичния обменnик на котела, както и масивни отлагания от шлака / оксиди от външната страна 

на рекуператора на топлина или върху веригата за източване на кондензат означава, че стандартните превантивни 

мерки, посочени в ръководството за потребителя, придружаващи продукта при закупуване, не са изпълнени. Това 

са причини за загубата на търговската гаранция (виж също 4.1.8; 4.1.9) 
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ВНИМАНИЕ! Не е позволено да се променя газовият котел за работа по различна хидравлична схема от 

тази, за която е проектирана и изпълнена. 

3.4. Пускането в експлоатация на оборудването ще се извърши от оторизиран дистрибутор/сервиз на СТАРТ ЕКО 

ООД, в присъствието на купувача. 

3.5. Пускането в експлоатация на газовият котел,  се извършва само след като външните вериги на отоплителния 

кръг и веригата за производство на БГВ са завършени и тествани правилно от инсталатора, а котелът е свързан 

към вода, газ, електричество и излаз на изгорели газове. Ако не са изпълнени тези условия, както и посочените в 

глава 3.3, представителят на оторизираната компания го отразява в протокола  за въвеждане в експлоатация. Ако 

всички условия са изпълнени, се изготвя протокол за въвеждане в експлоатация. Оторизираният сервиз  има 

задължението да инструктира купувача за работа и поддръжка на котела. 

3.6. Посещението на място и първото пускане в експлоатация, както и първа пробна експлоатация са ПЛАТЕНИ!!  

Ако котела не е включен при първото посещение на представител на оторизирания сервиз, поради недостатъци 

или липси дължими на купувача, посещението ще бъде заплатено от него по тарифа на оторизирания сервиз. 

4. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ТЪРГОВСКАТА ГАРАНЦИЯ 

Търговската гаранция обхваща ремонта на продукта чрез подмяна на дефектни компоненти само ако дефектът на 

компонентите се дължи на производителя KÖBER SRL – клон Вадури. Подмяна на продукта в случай на повреда 

поради причини, причинени от производителя, може да се извърши само ако коригиращата мярка е 

непропорционална. 

Ако е необходимо, частта или продуктът трябва да бъдат върнати  на производителя, но само с предварително 

одобрение от СТАРТ ЕКО ООД. 

Ако се установи че повредите на продукта не се дължат на производителят или на вносителят СТАРТ ЕКО ООД, 

стойността за връщане на съответствието (констатация, посещение, труд, ремонт, цена на частта за смяна) ще се 

поемат от потребителя. 

4.1. Не са част от търговската гаранция: 

4.1.1. монтаж на допълнителни аксесоари или елементи на автоматизация (термостати, сензори за външна 

температура) и измерване; 

4.1.2. подмяна по време на търговската гаранция на компоненти подложени на нормално износване при 

експлоатация (О-пръстени, гарнитури, уплътнения, предпазители, крушки и т.н.); 

4.1.3. нулиране на параметрите на електронната платка в следствие на тяхното изменение по време на работа 

поради промени в напрежението в мрежата за захранване. 

4.1.4. Регулиране на параметрите на газта в следствие на колебания в налягането по инсталацията за захранване  с 

гориво. 

4.1.5. естетически недостатъци, причинени от неправилно използване или произшествия (пукнатини, повреди в 

корпуса, на връзките на котела, и т. н.). 

4.1.6. повреди които не могат да бъдат прехвърлени върху производителя, причинени от строителни недостатъци 

на инсталациите към които е свързан газовият котел (отоплителна инсталация, инсталация за захранване с вода, 

инсталация за захранване с газ, инсталация за захранване с ток, инсталация за изгорели газове и свеж въздух);  

4.1.7. неадекватно качество на БГВ предоставена от газовият котел  - топла вода с мирис (която показва наличието 

на микроорганизми във водата, например легионелна бактерия); оцветена топла вода (ръжда или други разредени 

или суспендирани частици). 

4.1.8. Дефекти причинени от: 

а) монтаж и свързване на газовия котел  към свързаните инсталации които не отговарят на изискванията за 

качество посочени в ръководството за употреба и в настоящия сертификат (неотговарящо качество на водата: 

липса или неефективност на филтрите за защита на инсталацията (да се провери 3.3.г) ; неправилен 

хидравличен режим; и т. н.: 

б) повреда на компоненти от хидравличния кръг на газовият котел, в следствие на тяхна повреда поради 

качеството на използваната вода: използването на вода с високо ниво на твърдост, с pH и съдържание на свободен 

отпадъчен хлор и общ хлор който не се вписва в посоченият лимит; или с химически състав който предизвиква 

или подпомага появата на износване/ръжда: 

в) използването на газовият котел и на свързаната отоплителна инсталация без пълно обезвъздушаване: 
повреда на топлообменника в следствие на неправилно обезвъздушаване на отоплителната инсталация. 

Присъствието на въздух в отоплителната инсталация, чрез неправилно обезвъздушаване на инсталацията 

или чрез многократно пълнене на инсталацията които предизвикват вкарването на въздух в инсталацията.  

г) повреда на компоненти от хидравличният кръг на газовият котел в следствие на появата на пикове на 

налягане в ВИК (налягане на захранването по високо от 3-4 бара от стандартното!  

д) наличието на примеси във водоснабдителните и горивни инсталации (прах, пясък, медни прахове, мазнини 

и т.н., както и пръски от заварки, шлака и т.н.) поради неизмиване на инсталацията (нова или стара) при 

включване, чрез оторизиран дистрибутор/сервиз на СТАРТ ЕКО ООД. 
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e) повреда на компоненти, или тяхното неправилно функциониране вследствие на свързване на газовият 
котел към електрическа инсталация, която не отговаря на качествените изисквания посочени в действащата 

разпоредба и наредбите от гаранционният сертификат на газовият котел, т. 3.3. -  Използването на електрическа 

инсталация без заземяване или без съответните защитни връзки. На инсталации където не е монтиран филтър 

за защита от пренапрежение, не се прилага гаранция за дефекти в следствие на колебание в напрежението, 

с изключение на 230V +10%/-15% (например изгорели предпазители; варисторна защита на входа 230V 

изгоряла, предпазител 80mA изгорял – блокаж на електронна платка с код за грешка Е25; изгаряне на 

електронна платка; и т. н.) 

ж) повреда на компоненти, или тяхното неправилно функциониране вследствие на: 

- монтаж на газовия котел и експлоатация с  друг вид газ, а не този за който е настроен. 

- използването на гориво/смеси,  които са с ниско качество. 

з) липса на подходяща тяга в комина (за версията с отворена горивна камера) като и монтаж по друга схема на 

евакуацията освен предвидената за газовия котел (съгласно упътванията от Техническото ръководство); 

и) повреда на компоненти, поради монтаж на газовия котел на място където може да замръзне водата в 

инсталацията: 

й) повреда на компоненти или тяхното неправилно функциониране, вследствие на монтаж на газовият 
котел по друга схема освен тази за която е предвидена. 

к) повреди по веригата за производство на битова гореща вода в следствие на дебит по-малък от 3л/мин. 

или по-голям от 10л/мин. За комфорт по време на използването на битова гореща вода (пускане без 

прекъсвания, стабилност в температурата; постигане на желаната температура, настроена от 

управляващия панел) препоръчваме използването  при максимален дебит от 7-8л/мин. 

4.1.9 Дефекти, причинени от неизпълнение на ежегодните профилактики. 

Годишната поддръжка чрез механични и / или химически почистващи операции на топлообменници и 

рекуператори на конденза е от съществено значение за поддържането на газовият котел  в оптимални 

работни условия.  

4.2 Търговската гаранция губи своята валидност, ако се установи, че: 

 след пускане в експлоатация - оторизираният дистрибутор/сервиз на СТАРТ ЕКО ООД, установява, 

че пломбите, прилагани от производителя, са унищожени или отстранени в резултат на намесата на 

неоторизирани лица. 

 има качествени недостатъци при инсталациите към който е свързан газовия котел  (отоплителна инсталация, 

инсталацията водоснабдяване, газова инсталация, електрическа инсталация, инсталация за изгорели газове, 

инсталация за свеж въздух); 

 пускането в експлоатация или ремонта на оборудването е извършен от лица или фирми който не са одобрени 

от СТАРТ ЕКО ООД. 

 не е възможно да се докаже че е извършена годишната профилактика (съгласно препоръките в инструкциите 

за употреба и настоящият сертификат). 

 извършени са промени на инсталацията които не отговарят на целта за която е проектирана и създадена, или 

са били  извършени нерегламентирани интервенции. 

  поставените пломби в гаранционният срок от представителя на оторизираната компания са скъсани или 

премахнати; 

  съхранението на инсталацията не е било извършено на закрито, защитено от действията на атмосферното 

влияние (много ниски или високи температури, влажност вятър, дъжд и т.н.)  

  инсталацията не е извършена от квалифициран и упълномощен персонал в съответствие с действащите 

правила и законодателство; 

 в географски райони, където водата има висока степен на твърдост или съдържа химикали, които 

благоприятстват или ускоряват появата на явлението корозия; или ако инсталацията поради технически 

недостатъци непрекъснато се подлага на пълнене с вода или многократно пълнене и изпразване поради 

поддръжка и не се използва вода (омекотена или съдържаща корозионни инхибиращи елементи).  

4.3. Производителя отказва цялата отговорност за материални или граждански щети, причинени от 

пускането в експлоатация и използването на оборудването по неразрешен начин или извън действащите 

технически регламенти. 

 

5. ВАЖНО Е ДА ЗАПОМНИТЕ 

5.1. Този сертификат за търговска гаранция потвърждава оптималното качество на тези продукти, като се 

ограничава само до материални дефекти или производителни дефекти дължащи се на производителя. Разходите 

за интервенции поради причини, които не се дължат на производителя, няма да бъдат поети от производителя. 

5.2. При всяка заявка за сервиз трябва да се представят: гаранционен сертификат, получената фактура при покупка 

и протокол за въвеждане в експлоатация по модела на KÖBER SRL – клон Вадури. Загуба на гаранционният 

сертификат води до загуба на гаранцията. 

5.3. Пускането в експлоатация, извършено от представител на производителя и потвърдено от формулярите на 

СТАРТ ЕКО ООД е доказателство за експлоатация на оборудването, необходимо за валидиране на гаранционният 

срок. 
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5.4. Ако правните условия за експлоатация не са изпълнени, проверени и потвърдени от конкретни процедури на 

надзора, оборудването ще работи на отговорността на потребителя. 

5.5. Лиценз за експлоатация, периодични профилактики или поддръжка са дейности който не са включени в 

гаранцията на продукта и се извършват съгласно закона за пазарна икономика. Първоначалното разрешение за 

експлоатация е задължително и е за сметка на потребителя. 

5.6. Всяка интервенция за проверка, ремонт или поддръжка, извършена по време на гаранционният срок, ще се 

извършва от оторизираният дистрибутор/сервиз на СТАРТ ЕКО ООД който е въвел в експлоатация оборудването. 

Ако тази компания вече няма възможност да предоставя гаранционни услуги ще се използва друга одобрена от 

СТАРТ ЕКО ООД. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на 

физическите лица относно обработката на лични данни и свободното движение на тези данни, СТАРТ ЕКО ООД, 

юридическо лице със седалище: България, гр. Шумен, бул. Симеон Велики №12А, регистрирано в Търговския 

регистър с ЕИК:  BG201936591, има задължението да обработва в условия на безопасност и само за цели 

предвидени от Регламента, личните данни които се предоставят.  

СТАРТ ЕКО ООД обработва следните лични данни: име, фамилия, адрес, телефон, за: 

 Изпълнение на задълженията произтичащи от договора за покупка на продукта Мотан;  

 Изпълнение на законово задължение, установено чрез Сертификата за качество и търговска гаранция;  

         Постигане на законни интереси на СТАРТ ЕКО ООД, съответно подобряване на продуктите Мотан.  

Продължителност на обработка 
Личните данни се съхраняват за обработка за времето, необходимо за постигане целите на обработка упоменати 

по-горе и впоследствие съгласно изискванията на нашата вътрешна политика и съгласно законовите изисквания. 

Личните данни, които ни предоставяте, не се съобщават на други получатели и не се прехвърлят на други трети 

страни.  

Съгласно Европейския Регламент, имате следните права:  

 Правото на достъп, съответно правото да се получи потвърждение от СТАРТ ЕКО ООД относно 

обработката на лични данни, съответно достъп и информация за начина, по който те се обработват;  

 Правото на преносимост на данните, съответно правото на получаване на лични данни в структуриран 

формат, който може да се чете автоматично, както и правото тези данни да се предават директно на друг 

оператор. 

 Правото на коригиране, съответно правото на субекта на данни да получи от СТАРТ ЕКО ООД, без 

неоправдани закъснения на страната, коригирането на неточни лични данни, които го засягат. 

 Правото да ограничи обработката може да бъде упражнено в следните ситуации: субектът на данни 

оспорва точността на данните за период, който позволява на оператора да провери точността на данните; 

обработването е незаконно и субектът на данни се противопоставя на изтриването на лични данни, като 

иска в замяна ограничаването на тяхното използване; операторът вече не се нуждае от лични данни за 

целите на обработването, но субектът на данните ги иска за намиране, упражняване или защита на право 

в съда; или субектът на данни е възразил срещу обработването, за периода, през който се проверява дали 

законните права на администратора надделяват над правата на субекта на данните. 

 Правото на изтриване на данни, съответно правото на лицето, чиито лични данни се обработват, тези 

данни да бъдат изтрити, когато те: вече не са необходими за целите, за които са били събрани, съгласието 

е оттеглено и няма друго основание за обработка, лицето се противопоставя на обработването и няма 

законни причини да преобладава по отношение на обработването или личните данни са били обработени 

незаконно; 

 Правото да се противопостави, съответно правото на лицето да се противопостави на обработването 

на лични данни, освен ако законните интереси на СТАРТ ЕКО ООД преобладават или целта на 

обработването е да се свърже, упражнява или защитава право в съда. 

Можете да упражнявате всички тези права чрез писмено искане, датирано, подписано и изпратено до нас по 

пощата на посочения по-горе адрес или по електронна поща на office@starteco.bg. Ако смятате, че сме нарушили 

някое право по този въпрос, можете да се свържете с националните органи за надзор върху обработката на лични 

данни. 
 

 

 

 

 

……………………………………………… 
СЪГЛАСЯВАМ СЕ С ГОРЕПОСОЧЕНОТО. 

ПОДПИС ЗА ПОТВЪРЖДАВАНЕ -  

ПОТРЕБИТЕЛ.  
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