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I. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ГАРАНЦИЯ 
1. CELL-FAST Дружество с ограничена отговорност, 37-450 Сталова Вола, ул. „Грабскего“ 31, наричано по-

нататък Гарант, предоставя гаранция за перфорация в резултат на корозия на водосточна система BRYZA 
STAL. 

2. Гаранцията се предоставя за период: 

• 30 години за перфорация в резултат на корозия при монтаж от външната страна на сграда при клас на 
корозивност на средата С1-С2 

• 15 години за перфорация в резултат на корозия при монтаж от външната страна на сграда при клас на 
корозивност на средата С3 

• 12 години за перфорация в резултат на корозия при монтаж от външната страна на сграда при клас на 
корозивност на средата С4 

Класовете на корозивност на средата са приети на базата на съдържанието на стандарт EN ISO 12944-2. 
3. Отговорността, възникваща от гаранцията, обхваща само недостатъци, възникнали по причини, съдържащи 

се в предмета на продажба. 
4. Гаранцията е валидна, ако бъде представена заедно с документ за покупка (фактура), а периодът на 

гаранция започва да тече от деня на закупуване на стоката. 
5. Гаранцията се предоставя само в обхвата, посочен в точки 1 – 3, и не обхваща недостатъци или повреди на 

системата, възникнали след предаване на Продукта, по-специално възникнали в резултат на: 

• монтаж, извършен в несъответствие с инструкцията за монтаж; инструкцията за монтаж се намира на 
страница www.lexon.bg 

• използване в несъответствие с предназначението, 

• използване на елементи на система на друг производител, 

• неправилно съхранение и транспорт; инструкцията за съхранението и транспорта се намира на 
страница www.lexon.bg 

• въздействие на агресивни и корозивни фактори, като: въздух с висока степен на соленост или с висока 
степен на промишлени или производствени замърсявания, контакт с корозивни химични вещества, 
пепел, нажежени частици (искри) на горени/топени вещества, контакт с цимент, циментов прах, 
корозирали метални елементи, мед или течности, които преди това са били в досег с такива елементи 
и вещества, 

• механични повреди, причинени от трети лица и възникнали в резултат на действие на непреодолима 
сила или природни бедствия, 

• липса на системно почистване и поддръжка на системата, препоръчва се почистване два пъти в 
годината, а в случай че инсталацията е подложена на интензивно замърсяване – съответно по-често. 

6. Гаранцията обхваща само водосточни системи, монтирани на територията на Европейския съюз и на 
територията на държави с подобни климатични условия. 

7. Гаранцията не обхваща елементи на системата, които са боядисани от Купувача. 
8. LEXON BULGARIA Ltd си запазва правото да модифицира Продукта, да променя цветовата му палитра и да 

прекратява производството на даден елемент. 
 
9. LEXON BULGARIA Ltd информира, че в случай на подмяна на Продукт с недостатък с нов, той може да бъде с 

различен цветови оттенък или блясък от Продуктите, предмет на рекламация, и от останалите по-рано 
монтирани елементи на водосточната система. LEXON BULGARIA Ltd си запазва правото да не носи 
отговорност по тази причина. 

10. След предаване на Продукта LEXON BULGARIA Ltd не носи отговорност за липси и повреди. 
 

http://www.lexon.bg/
http://www.lexon.bg/


 

 

 
II. ПРИНЦИПИ НА ЗАЯВЯВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯ 
1. Право да се възползва от гаранцията има субектът, разполагащ с гаранционен документ и с документ за 

покупка. 
2. Гаранцията представлява доброволна декларация на LEXON BULGARIA Ltd, а обхватът ѝ е точно определен в 

настоящия документ. Получателят, който има право да се възползва от гаранцията, може да изисква 
единствено смяна на Продуктите, предмет на рекламация, с нови елементи без недостатъци. Това означава, 
че в периода на действие на гаранцията единственото задължение на LEXON BULGARIA Ltd, в случай на 
признаване на гаранция, е безплатното доставяне на елементи без недостатъци до мястото на закупуване 
или до друго място, посочено от него. 

3. Предоставянето на гаранцията изключва отговорността на продавача във връзка с гаранция за недостатъци. 
Гаранцията за продадената потребителска стока не изключва, не ограничава и не прекратява правата на 
потребителя по смисъла на чл. 22 (1) на Гражданския кодекс. 

4. Информацията, съдържаща се на интернет страницата на LEXON BULGARIA Ltd, може да бъде променена, 
което не води до възникване на задължение за информиране на Купувача всеки път за този факт. 
Информацията, достъпна на интернет страницата на Купувача на датата на покупка на Продукта, е 
обвързваща и действаща за целия период на действие на гаранцията. 

5. Условие за разглеждане на гаранцията е обявяването на наблюдаваните недостатъци на мястото на покупка 

или директно при LEXON BULGARIA Ltd на адрес: www.lexon.bg  в срок от 14 работни дни от датата на 
тяхното забелязване. 

6. Обявяването трябва да съдържа: копие на документа за покупка, описание на забелязаните недостатъци, 
съдържащо дата и адрес на мястото на монтаж на водосточната система, снимки, които илюстрират вида 
недостатък. 

7. Гарантът ще разгледа рекламацията в срок от 21 работни дни от датата на нейното обявяване. 
Срокът на разглеждане на рекламацията може да бъде удължен с времето за извършване на допълнителни 
лабораторни изпитвания. За дата на обявяване се признава датата на неговото получаване. 

8. Обявяващият рекламацията се задължава да позволи на представител на Гаранта да извърши оглед на 
системата на мястото на нейния монтаж. 

Cellfast 
Производител: 
CELL-FAST Sp. z o.o. 
37-450 Сталова Вола 
ул. „Грабскего“ 31 

ПОДПИС/ПЕЧАТ 
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