
Наименование
Цени към 

Клиент Наименование
Цени към 

Клиент

Посещение без установен проблем 50 лв. Безжичен стаен термостат Computherm Q3RF 120 лв.
Първоначална настройка, пуск и кратко обучение 120 лв. Безжичен стаен термостат Computherm Q7RF 140 лв.

Почистване и профилактика 120 лв. Интернет управление Computherm B300RF 160 лв.
Допълнителна настройка 80 лв. Интернет управление Computherm B400RF 200 лв.

Посещение поради неправилна експлоатация 80 лв. Стъкло камина 60 лв.
Смяна на мотор-редуктор, запалка, вентилтор 80 лв. Стъкло котел 30 лв.

Смяна на управление 100 лв.
Смяна на циркулационна помпа 150 лв.

Монтаж на безжичен стаен термостат 80 лв.
Монтаж на безжичен WIFI стаен термостат 100 лв.

Метална запалка 80 лв.
Керамична запалка 90 лв.

Вентилатор димни газове 110 лв.
Нагнетателен вентилатор 100 лв.

Мотор редуктор 115 лв.
Управление 270 лв.

Датчик димни газове 25 лв.
Датчик вода 20 лв.

Горивна пота 100 лв.
Циркулационна помпа 25/4/130 130 лв.
Циркулационна помпа 25/4/180 140 лв.

Разширителен съд 5л. 60 лв.
Разширителен съд 8л. 70 лв.

Тройник и нипел 20 лв.

Гаранцията отпада в случай на:

Всяко посещение за отстраняване на повреда причинена от страна на Потребителя се заплаща.
При монтаж несъобразен с придруженото ръководството за монтаж, техника има право да откаже отремонтирането на камината/котела в 
гаранционен и извънгаранционен срок или да таксува допълнително потребителя взависимост от последвалите усложнения.

- Повреди поради фактори, за които производителят не носи вина/над които няма контрол;
Смущения и Повреди, които не са причинени от котела/камината, но са довели до поява на повреда в нея.
Спазването на правилата на инструкциите за експлоатация е в интерес на потребителя и едно от гаранционните условия.

Необслужен и непочистен уред
- Нередовни документи - гаранционна карта и документ, доказващ датата на покупката;
- Повреди по модулите на изделието, причинени от неправилно съхранение, транспорт и/или разтоварване, които не са организирани от фирмата- 
производител; - Констатирано вредно въздействие върху продукта - механично, химическо или друго; външни обекти и течности в продукта; повреда 
в резултат на природни бедствия (земетресения, пожари, наводнения и др.);

При повреда причинена НЕ от страна на потребителя в гаранционен срок, повредения елемент се заменя за сметка на фирмата производител, 
като Потребителя заплаща транспортните разходи. Повредения елемент задължително се връща на производителя!
Потребителя е задължен да осигури улеснен достъп до камината/котела. Затруднен достъп или източване и разкачане на системата се заплащат 
допълнително.

Ценово предложение към 20.10.2022

Цени за допълнителни компоненти

Всички цени са с включен ДДС.

Клиенти по програма ОПОС могат да се възползват от 20% отстъпка от цената на УСЛУГИТЕ при представяне на 
редовен договор.

При гаранционен проблем пътните разходи се заплащат от клиента!

Повреден шнек в следствие на попаднал чужд предмет в бункера и правене на многократни опити за запалване при напълно 
блокирало състояние на шнека, НЕ се покрива гаранционно!

Пътните разходи се заплащат от клиента! Цена в двете посоки от местоположението на най-близкия дистрибутор - 0.50лв/км.

Цени за извършвани услуги от наши дистрибутори

Цени на елементи 

Всяка втора от посочениете услуги в едно посешение се заплаща на 50% от цената.

Запалката е консуматив и НЕ се покрива гаранционно, освен ако е на лице фабричен дефект и уреда не запали при първия пуск!
Настройките НЕ се покриват гаранционо. Всяка допълнителна настройка се заплаща!
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