ДОДАТОК №2
від ___ _____________________ ___р
до Договору №____________
сервісного обслуговування
авторизованим сервісним партнером

ПЕРЕЛІК ТИПОВИХ НЕГАРАНТІЙНИХ ВИПАДКІВ
Власник втрачає право на гарантійне обслуговува
ння у наступних випадках:
 якщо причиною дефекту обладнання стали невід
повідні умови зберігання та транспортування;
неналежна або недбала експлуатація(пошкодження
власником),а також використання обладнання не за
призначенням; експлуатація в непридатних
приміщеннях (пральнях, майстернях та ін.);
використання непридатного допоміжного
обладнання, зокрема ,неправильний вибір або
налагоджування пальника, використання непридат
них видів теплоносія та палива.
 якщо монтаж обладнання виконано спеціалістами,
які не мають відповідних дозволів;
 якщо дефект викликаний впливом зовнішніх
чинників(наприклад,забрудненнягазу,води, тепло
носія; наявність пилу та/або агресивних випарів у
повітрі для горіння; хімічні або електрохімічні впли
ви; коливання або відхилення від допустимих меж
напруги в електромережі або тиск газу в газовій
мережі;
 якщо дефект виник внаслідок корозіїних руийну
вань або накипоутворенням;
 якщо дефект виклик внаслідок використання в
якості теплоносія невідповідної незамерзаючої
рідини;
 якщо дефект викликаний виходом з ладу деталей
з обмеженим ресурсом експлуатації;
 якщо в приміщенні, де встановлено обладнання,
ведуться будівельні або ремонтні роботи під час
його експлуатації;
 якщо порушено або не виконано вимоги виробника,
викладені в інструкції з проектування, монтажу,
експлуатації та сервісного обслуговування
обладнання;
 якщо порушено або не виконано вимоги виробника,
викладені в інструкції з проектування показників
якості води (номер 5829 0486 GUS 32006), що
регламентує параметри якості води опалювальних
установок з загальною номінальною теплопроду
ктивністю понад 50 кВт;
 якщо дефект виник внаслідок некваліфікованих дій
або ремонтних робіт, що були здійснені власником
обладнання або третьою особою, а також викори
стання деталей виробництва сторонніх фірм;
якщо дефект виник внаслідок подальшої експлуата
ції обладнання після виникнення несправності (за
винятком екстрених випадків, що загрожують безпеці
та вимагають запобігання значно більшій шкоді,

або якщо з боку СП має місце затримка з усуненням
дефекту);
 якщо дефект виник внаслідок стихійного лиха (по
жежа, повінь, землетрус тощо);
 якщо заводський номер обладнання змінено, зни
щено або він відсутній;
 якщо відсутня або втрачена сервісна книжка
 якщо не заповнені відповідні графи відривних
талонів сервісної книжки.
Перелік типових негарантійних випадків виходу з
ладу вузлів та агрегатів котельного обладнання.
1. Регулятори/блоки керування/електронні плати:
пошкодження варистора (визначається візуально
у вигляді повного руйнування або ушкоджень, що
виникають внаслідок перенапруг и електричного
живлення (понад 275 В~). При цьому запобіжник, як
правило, виходить із ладу);
 механічні пошкодження електронних плат або
їх деталей;
 пошкодження (вигорання) струмопровідних
доріжок на платах;
 наявність на платах струмопровідного пилу і
а/або бруду;
 наявність на платах слідів потрапляння вологи;
 використання неоригінальних деталей (запобіж
ники та ін.);
 наявність ознак ремонту (не заводська пайка ін.).
2. Первинний теплообмінник (котла):
 наявність накипу та/або бруду всередині
теплообмінника;
 наявність сажі або інших відкладень на поверхні
теплообмінника;
 порушення працездатності внаслідок використа
ння невідповідної незамерзаючої рідини;
 порушення герметичності внаслідок замерзання
теплообмінника.
3. Вторинний теплообмінник (контуру Г.В.П.):
 наявність накипу та/або бруду всередині
теплообмінника;
 порушення герметичності внаслідок недотри
мання рекомендованих моментів затягнення
кріпильних гвинтів;
 порушення герметичності внаслідок підвище
ного тиску води;
 порушення герметичності внаслідок замерзання
теплообмінника.
4. Мембранний розширювальний бак:
 недотримання рекомендованих параметрів
тиску повітря та води.

5. Пальник:
 забруднення вогневої поверхні та/або дифузорів
пилом;
 прогар вогневої поверхні.
6. Газовий комбінований регулятор:
 механічне пошкодження регулювальних гвинтів,
наявність ознак ремонту;
 порушення працездатності внаслідок забрудне
ння газу та/або перевищення максимально
допустимого тиску газу;
7. Триходовий клапан/сервопривід:
 пошкодження корпуса клапана внаслідок
замерзання;
 пошкодження обмоток двигуна сервоприводу
внаслідок потрапляння вологи;
 заклинювання штока сервоприводу внаслідок
забруднення.
8. Реле витрати в контурі Г.В.П.:
 порушення працездатності внаслідок забруднення.
9. Циркуляційний насос:
 механічне пошкодження вала та/або крильчатки
насоса (як правило, внаслідок тривалої
роботи з недостатньою кількістю або без теплоносія);
 пошкодження обмоток двигуна внаслідок
потрапляння вологи всередину клемової коробки;
 забруднення крильчатки та внутрішньої частини
насоса.
10. Датчики температури:
 механічне пошкодження;
 порушення працездатності внаслідок потрапляння
вологи.
11. Манометр/термометр:
 механічне пошкодження корпуса;
 механічне пошкодження капілярної трубки.
12. Вентилятор:
 механічне пошкодження крильчатки;
 підвищений шум при роботі через відкладення
на крильчатці пилу та/або бруду;
 температурна деформація сопла Вентурі (як
правило, внаслідок роботи з недостатньою
кількістю або без теплоносія, або внаслідок роботи
з тиском газу на пальнику, що
відхиляється від регламентованого значення).
13. Реле/датчик диференціального тиску вентилятора:
 механічне пошкодження корпуса;
 порушення працездатності внаслідок потрапляння
вологи;
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 порушення цілісності пломби на
регулювальному гвинті.
14. Запобіжний клапан/автоматичний
повітровіддільник:
 порушення герметичності внаслідок
потрапляння бруду під сідло.
15. Зовнішні пошкодження обладнання:
 наявність механічного пошкодження
зовнішніх облицювальних деталей;
 пошкодження ручок та/або кнопок
регуляторів/блоків керування.

Замовник

Виконавець

Директор_________________/Скринчук Т.П./

Директор_________________/___________/

М.П.

М.П.

ДОДАТОК № 1
від ___ _____________________ ___р
до Договору №____________
сервісного обслуговування
авторизованим сервісним партнером

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОПРОПОЗИЦІЯ»,
що є юридичною особою згідно з чинним законодавством України та іменується надалі
«ЗАМОВНИК», в особі Директора  Скринчука Тараса Петровича, який діє на підставі
Статуту, з однієї сторони; та ________________________________________________
______________________________________________________________, іменованим
надалі «ВИКОНАВЕЦЬ», в особі__________________________,який діє на підставі
______________________________________________________з іншої Сторони;
надалі за текстом  «Сторони», Уклали цей Додаток №___ від _____________________
до Договору №______________ на виконання робіт з сервісного обслуговування та
ремонту від ______________(надалі за текстом  «Договір») про наступне:

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ
На виконання Робіт з первинного введення в експлуатацію
Тип

Артикул

Серія

Примітки

0 ₴

Електричні водонагрівачі
Газові водонагрівачі

BYMSE
Газові котли

BYDSE

BYCHE
BYPHE

Сонячні системи
Теплові насоси

Вартість
робіт
з ПДВ

SINCAP

Турбовані

IORA

Конвекційні

SQUIRREL

Напівконденсаційні

VEVERITA

Конденсаційні

SCOIA

Конденсаційні

LECTUS

Промислові

2 панелі/ бойлер/ насосна група

0 ₴
0 ₴

280 ₴
0 ₴

450 ₴
450 ₴

900 ₴

1000 ₴
1000 ₴

* Первинне введення в експлуатацію газового проточного нагрівача і бака непрямого нагріву не оплачується
Замовником. Транспортні витрати Виконавця при здійсненні сервісних робіт Обладнання BAYMAK®
оплачує Власник Товару.
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Складові частини
Вартість складових частин, заміна яких була здійснена Виконавцем у зв’язку з
виконанням Робіт з гарантійного обслуговування та ремонту Обладнання BAYMAK®
передбаченої цим Договором, компенсуються Замовником Виконавцю за
тими цінами, що Виконавець придбав такі складові частини у Замовника. При
цьому спочатку замінені складові частини повинні бути надіслані в сервісний відділ
Замовника разом з Актом приймання  передачі з переліком складових частин,
що повертаються. Пройти перевірку на наявність гарантійних пошкоджень та
мати завірене головним інженером сервісного центру Замовника підтвердження.
На виконання робіт
Газові котли

Вартість
робіт
з ПДВ

Вид робіт

Роботи з усунення несправностей обладнання, що не потребують заміни окремих елементів виробу
Заміна або ремонт датчиків (температури, тяги) електронної плати, пристрою запалювання,
термостата, електродів та інш.
Заміна або ремонт газових та гідравлічних вузлів

144 ₴
230 ₴
300 ₴

Газові водонагрівачі
Вартість
робіт
з ПДВ

Вид робіт

Роботи з усунення несправностей обладнання, що не потребують заміни окремих елементів виробу

55

Заміна термостата, термометра, термозапобіжника, індикаторної лампочки, запобіжного
клапана, плати управління

₴

66

₴

Заміна або ремонт газових та гідравлічних вузлів

193 ₴

Замовник

Виконавець

Директор_________________/Скринчук Т.П./

Директор_________________/___________/

М.П.

М.П.

ДОДАТОК №3
від ___ _____________________ ___р
до Договору №____________
сервісного обслуговування
авторизованим сервісним партнером

СПЕЦИФІКАЦІЯ РОБІТ З ПЛАНОВОГО ТЕХНІЧНОГО СЕРВІСУ
 Очищення вентилятора;
 Очищення ревізії димоходу;
 Очищення пальника;
 Шліфування пальника;
 Перевірка електричних підключень;
 Перевірка систем захисту котла;
 Перевірка налаштувань автоматики та їх оптимізація;
 Перевірка правильного функціонування припливно  витяжної вентиляції;
 Перевірка правильного функціонування димоходу

Замовник

Виконавець

Директор_________________/Скринчук Т.П./

Директор_________________/___________/

М.П.

М.П.

