
Винербергер 20-годишна гаранция на 
покривна система 

 

 

Условия за основно покритие: Следните предпоставки следва да са изпълнени кумулативно, за да 

се прилагат условията на 20-годишната гаранция на покривните системи. 

 

Гаранцията е валидна само на територията на Република България. Покривът трябва да е 

проектиран съгласно най-новите приложими в България и ЕС стандарти, добри практики и указания 

за монтаж на Винербергер, за да може да устои на атмосферните влияния за срок от не по-малко от 

20 години, считано от издаването на удостоверение (гаранционен сертификат) от Винербергер за 

успешна регистрация, както е посочено по-долу. Моля, отбележете, че всички продукти за покривно 

покритие, полагани над гредите на покривната конструкция, трябва да бъдат от Винербергер (това 

изискване не се прилага единствено по отношение на следните елементи: дървени летви, дървена 

покривна обшивка, метални обшивки/улуци, покривни прозорци и винтове). Всички продукти за 

покривно покритие на Винербергер, както и останалите продукти и елементи на покривната 

конструкция, следва да са използвани и монтирани, както е посочено в спецификацията им, за да 

бъдат покрити от настоящата гаранция. За прилагане на условията на 20-годишната гаранция, е 

необходимо лицето, което претендира правото да я ползва, да се регистрира в платформата на 

Винербергер на следния адрес: [www.all4roof.com]. След успешна регистрация, предоставяне на 

оригиналната фактура и данни за гаранционните изисквания, клиентът ще получи от Винербергер 

гаранционен сертификат, удостоверяващ ползването на 20-годишната гаранция съгласно условията, 

при които е издадена. Акаунтът в платформата ще бъде създаден от Винербергер и предоставен на 

физическото или юридическо лице, извършило монтажа. 

 

Гарантираме: За период от 20 години след издаване от Винербергер на удостоверение 

(гаранционен сертификат) за монтажа съгласно проекта на покрива,  покривната система ще запази 

целостта си при спазените изисквания от  Техническото ръководство за монтаж и Указания за 

ползване на продуктите на Винербергер. Настоящата гаранция не отменя и не удължава, а допълва 

33-годишната гаранция на всички повреди от замръзване на керамиката, появили се в 

експлоатационния период по време на гаранцията. 

 

Гаранцията се отнася единствено и само до задължението на Винербергер да възстанови целостта 

и функционалността на покривното покритие. Гаранцията не покрива вреди, които са причинени на 

други части на сградата или материални щети, различни от покривното покритие, независимо дали 

гаранционната претенция е била основателна или не. Гаранционната отговорност не може да бъде 

ангажирана успешно и в случай, че лицето, което има право да се ползва от нея, не оказва на 



Винербергер съдействие и не осигурява помощ, което разумно може да се очаква от него, за да 

може Винербергер да изпълни поетите по силата на 20-годишната гаранция задължения.   

  

Покриваме: В случай на основателна рекламация на основание на 20-годишната гаранция, предмет 

на условията и ограниченията на отговорността, посочени по-долу, ще покрием обичайно 

предвидимите преки разходи, включително материали, труд и скелета, необходими за 

възстановяването на покривната система в състояние, съответстващо на специфичните за страната 

стандарти и/или указания. В рамките на 20 годишната си гаранционна отговорност Винербергер се 

задължава да покрие всички разумни и в обичайни размери разходи за демонтаж и монтаж на 

покривното покритие, както следва: 100% от посочените за първите пет години, след което се 

намалява с 5% за всяка следваща година до изтичането на целия срок на гаранцията.  

 

Условия на гаранцията: Покривът и продуктите на Винербергер трябва да са изпълнени в пълно 

съответствие с:  

(а) определените покривни продукти, материали и елементи, включени в продуктовата кошница за 

България;  

(б) изискванията за монтаж на всеки от тях;  

(в) всички приложими български и EN стандарти, като при липса на уредба в единия се прилага 

другият, а при уредба и от двата от тях се прилага по-високият стандарт;  

(г) грижата на добрия строител;  

(д) всички упътвания и указания за транспорт, съхранение, монтаж и демонтаж на Винербергер.  

Лицето, което се позовава на гаранционната отговорност, към момента на предявяването на 

претенцията си следва да е надлежно регистрирано в платформата с адрес [www.all4roof.com] и да 

е получило потвърждение за успешната си регистрация. Срокът на гаранцията започва да тече след 

това потвърждение за успешна регистрация и издаването на гаранционен сертификат. Прилагат се 

единствено нормите на тези стандарти, които са действащи към момента на началния срок на 

гаранцията. Тази гаранция се отнася единствено до посочения по-горе строеж/обект и може да се 

прехвърля на трето лице, само ако то е придобило този строеж или обект и е извършило успешно 

съответна регистрация на платформата на Винербергер. За един и същ обект не може да има повече 

от едно лице, което да претендира гаранционна отговорност от Винербергер. С успешната 

регистрация и издаване на гаранционен сертификат на всяко следващо лице за даден обект се 

преклудират автоматично претенциите на предходния регистрант на основание на 20-годишната 

гаранционна отговорност на Винербергер. В случай на смяна на лицата всяко следващо лице, на 

което е издаден гаранционен сертификат от Винербергер, има право да ползва гаранцията само за 

остатъка от срока до изтичането на 20 години от издаването на първия гаранционен сертификат за 

дадения обект, така че, независимо от броя на лицата, на които е издаден гаранционен сертификат, 

общият срок на гаранционната отговорност на Винербергер за дадения обект в никакъв случай не 

може да надвишава общо 20 години. 



 

Винербергер си запазва правото да определи по собствената си и независима преценка строител, 

който да извърши ремонтните дейности, ако такива са необходими. Поначало Винербергер ще се 

стреми това да бъде строителят, който е извършил монтажа на покривното покритие, освен ако са 

налице основателни причини, които не позволяват това да може разумно да се очаква от 

Винербергер. При всички случаи обаче Винербергер не поема каквато и да е отговорност за 

действията на това лице (строител), както и за никое друго лице за която и да е от дейностите им, 

извършвани на мястото на строежа (строителната площадка). Ако са използвани специални 

подпокривни структури, вкл., но не само, изолация, тези подпокривни структури и изолации трябва 

да са положени в пълно съответствие с препоръките на производителя. Ако продуктът е отговарял 

на всички съвременни изисквания за качество към момента на покупката му, не може да се приеме 

наличието на дефект поради факта, че в по-късен момент са с е появили подобрения и 

усъвършенствания. Всичките продукти следва да бъдат заплатени изцяло и в пълен обем, за да 

може да се ангажира гаранционната отговорност на Винербергер. Гаранцията се прекратява с 

незабавно действие, ако лицето, което се е регистрирало за ползването ѝ, не осигури и/или по друг 

начин възпрепятства възможността на Винербергер да извърши оглед и инспекция на място, на 

което Винербергер има право по всяко нормално време в рамките на срока на гаранцията.  

 

Гаранцията не покрива: дефекти на продуктите на Винербергер, появили се поради неправилно 

изпълнение на покрива, неподходящо транспортиране или съхранение и приложение по начин, 

несъответстващ на химическите и физическите характеристики на продуктите и/или на 

предназначението им; повреда на какъвто и да било продукт, който не е доставен или посочен от 

Винербергер, както и вреди, появили се вследствие на такъв недостатък; повърхностния цвят или 

вид на продуктите на Винербергер; вреди, причинени от: потъване или разместване на 

конструкцията на сградата или подпокривната конструкция. (включително всички греди/носещи 

елементи); ходене по покрива; вреди, причинени поради небрежност или умисъл; поправки, 

предприети по друг начин, освен съгласно действащите към момента на извършването им местни 

стандарти, предписания на местни власти и добри практики; мълнии, пожари, бури, тероризъм; 

граждански безредици или експлозии; атмосферни условия, по-тежки от тези, които е вероятно да 

се случат само веднъж на 50 години, или всеки друг случай на форсмажорни обстоятелства; 

замърсяване, увреждащо покривната система повече, отколкото при обичайните атмосферни 

условия на местоположението на имота; спецификации за продукти, предназначени за употреба на 

чуждестранни пазари, ако нормативните изисквания се различават от специфичните изисквания на 

приложимата местна юрисдикция; неправилен покривна/подпокривна конструктивна система и 

спецификация, вследствие на грешна или неточна информация, предоставена на Винербергер 

и/или техните агенти, дилъри и други бизнес партньори; всички вреди, които не са предвидими, 

всички косвени и индиректни вреди, включително, но не само: повреди по материалите на сградата, 

конструкцията на сградата, загуба на позитивни очаквания или печалба; повреди, причинени от вече 

съществуващи неблагоприятни условия на покривната структура, като например гниене – не е 

отговорност на Винербергер сградата и покривната структура да са  построени достатъчно здрави, в 

състояние да издържат тежестта на покрива; и повреди на фундамента на покрива на трети лица, 

включително, но не само – изолация или уточнени от трети лица пособия в и през тази покривна 

структура или изолация.  



 

Гаранционната отговорност не може да бъде ангажирана успешно и в случай, че лицето, което има 

право да се ползва от нея, не оказва на Винербергер съдействие и не осигурява помощ, което 

разумно може да се очаква от него, за да може Винербергер да изпълни поетите по силата на 20-

годишната гаранция задължения.  

 

Продуктова спецификация и минимални изискания:  

1. Фиксиране/Фиксиращи скоби: Инсталацията на фиксиращата система трябва да бъде в 

съответствие с  Техническото ръководство за монтаж и Указания за ползване на продуктите на 

Винербергер.  

2. Подпокривна мембрана/фолио и подпокривни аксесоари: Използването и съхранението на 

мембрани (подпокривни мембрани/фолио) трябва да бъде в съответствие с указанията за 

инсталация на Винербергер, доставени с продуктите и материалите.  

3. Метални елементи за снегозадържане и инспекции на покрива: Когато са инсталирани в 

съответствие с указанията за инсталация на Винербергер, гаранцията покрива функционалността на: 

основните керемиди и техните аксесоари, решетки и елементи за снегозадържане, скоби за 

безопасност, вентилационни решетки.  

Забележка: Гаранцията не покрива устойчивост на цветовете, защото избледняване може да се 

очаква след продължително излагане на открито. 

 

Как да предявите рекламация: Ако искате да предявите рекламация, моля информирайте 

Винербергер писмено, възможно най-скоро, но при всеки случай в рамките на 14 дни след 

откриване на повредата. Всяка рекламация трябва да е придружена от оригинална фактура, 

гаранционен сертификат, детайлно описание на дефекта, вкл. причините за появяването му, както и 

документация за строителството на сградата, включително, но не само – снимки, както и кратка 

времева линия на строителството. Винербергер си запазва правото да посещава обекта, за целите 

на оценка на рекламацията. В този случай, ще бъде ваша отговорност да направите необходимата 

подготовка за да осигурите безопасен достъп до покривната система. Моля, свържете се на 

посочения адрес: office.bg@wienerberger.com 

 

Условията, посочени по-горе, имат характера на Общи условия по смисъла на Търговския закон. 

Счита се, че те са приети изцяло от лицата, които заявят претенция да ползват 20-годишната 

гаранция, с факта на тяхната регистрация в платформата [www.all4roof.com ]. 

 

 

Забележка: Тази гаранция не засяга законовите Ви права в качеството Ви на потребител. 

mailto:office.bg@wienerberger.com

