Общи условия за ползване на уебсайта Boileri-plus.com
Запознайте се с условията по-долу, преди да пазрувате чрез този уеб сайт. Използването му от
Ваша страна за пазаруване показва, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако не сте
съгласни с тях, не използвайте този уеб сайт !
Настоящите условия уреждат взаимоотношенията между "Берти - ЕООД“ (наричан по-долу Boileriplus.com) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, и
поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват
информационните и търговски услуги предлагани от "Берти – ЕООД (наричани за краткост Услуги).
Тези условия обвързват всички потребители. С натискането на всеки един обект, линк или бутон,
разположени на страниците на Boileri-plus.com (с изключение на линка към настроящите Общи
условия), Потребителят се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи
условия.
"Берти ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България, със
седалище и адрес на управление: гр. София, кв.Бенковски, ул.Бодра смяна бл.41; ид. номер по
Булстат: 121428560; ДДС Номер: BG121428560.
Условия за използване на Сайта на www.boileri-plus.com
Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се
предоставят "във вида, в който са" и това, че (boileri-plus.com) не поема никаква отговорност за
навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно
завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители мнения и оценки за
продукти, информация за не налични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други
вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за
използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на
Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него доведе до
възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или
информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с
отстраняването на нанесените вреди.
За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до Световната мрежа пряко или
чрез други устройства, които имат достъп до Web-базирано съдържание. Освен това,
Потребителят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до Световната мрежа
оборудване, включително компютър, модем или другo средствo за достъп до Интернет мрежата
(boileri-plus.com) само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да са
смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Сайта, вследствие
експлоатирането на компютърното оборудване от потребителя.
Отказ от закупена стока
Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от
получаване на поръчката в случай, че тази стока е във вида в който е доставена, ако е опакована и
опаковката й не е отваряна (опаковката на самата пратка може да бъде отваряна) и не е
нарушавана цялостта на евентуални пломби и етикети целящи да установят разопаковането или
употребата на стоката.
Връщане и замяна на закупена стока :
Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 7 дневен срок от
получаване на поръчката само в случай, че:
- дадената стока е във вида в който е доставена:
- не е с нарушен търговски вид,
- запазена е оригиналната опаковка,
- не е сглобявана,
- не е използвана.
При връщане клиента заплаща транспортните разходи

Гаранционно обслужване
С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване boiler-plus.com издава
надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.
Гаранцията губи валидност :
а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на
продукта;
Гаранцията не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи
и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на
пълна документация и окомплектовка на изделието.
Продуктите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се
осигуряват каквито и да е гаранции, включително търговски и целеви.
Задълженията на boiler-plus.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в
този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на
представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени.
Техничестки консултации оn-line през сайта, или по телефон, може да бъдат направени в рамките
на работното време: от 9:30 до 17:30 часа, от понеделник до петък.
Boileri-plus.com не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на
настоящите условия.
При използване услугите на Boileri-plus.com, потребителят се задължава да спазва настоящите
условия, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и
международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите условия.
"Берти"ЕООД не носи отговорност за възможни технически грешки или неточности в
описанието и цените на стоките в сайта!

