
 ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПОРЪЧКА НА ТЕСТОВ РОБОТ /ДЕМО МАШИНА/  

1. Фирма Дедал Къмпани ООД предоставя тестови роботи /демо машини/ на Потребителите с цел 

запознаване с качествата и функционалността на предлаганите продукти. 

2. За да се възползва от предоставената му възможност за тест, Потребителят трябва да направи заявка 

чрез сайта www.dedal-robot.com или да се свърже с нас по някой от посочените в сайта начини за връзка 

с цел получаване на информация дали тестовият робот е наличен към момента или кога се очаква да 

бъде наличен (в случай, че друг клиент го тества към същия момент). 

3. Потребителят получава заявената от него тестова машина срещу заплащането на депозит и наем, в 

размер определен на www.dedal-robot.com.  

4. При връщането на тестовия продукт, стойността на наемът на ден се приспада от стойността на 

депозита, и разликата се връща на потребителя. 

5. Ако потребителят закупи роботът, който е тествал или аналогичен робот в рамките на 10 календарни 

дни от връщането на тестовия робот - сумата, която е заплатил като наемна цена за до 2 дни ще му бъде 

приспадната от цената на новия робот.  

Пример: ако сте тествали 3 дни робот с депозит 500 лв. и наем 10 лв./на ден – ще платите 500 лв. при 

получаването му, а при връщането му ние ще Ви приспаднем 30 лв. и ще Ви възстановим 470 лв. Ако 

закупите нов робот в рамките на 10 дни ние ще Ви възстановим платения наем за 2 дни – т.е. ще Ви 

върнем 20 лв. от заплатения наем. Ако тестовият робот е бил изпращан по куриер може да Ви бъдат 

приспаднати още 6.00 лв., ако изрично заявите това Ваше желание.  

6. Наемната цена на ден включва тест в рамките на 24 часа.  

Пример:  

- ако вземете тестови робот от наш офис в понеделник и го върнете във вторник – ще заплатите наемна 

цена за 1 ден. 

- ако изпратим по куриер тестови робот в понеделник, Вие го получите във вторник и в сряда го 

изпратите с куриер към Дедал Къмпани ООД - ще заплатите наемната цена за 1 ден. 

7. Тестов робот може да бъде заплатен в брой, с наложен платеж или по банков път (на основание на 

проформа-фактура). 

8. Можете да задържите тестови робот в рамките на до 3 календарни дни. Само с допълнително 

разрешение от ДЕдал Къмпани ООД можете да тествате робота за повече от 3 дни. При забава на 

връщането повече от една седмица се счита, че е направена продажба на демонстрационния уред и 

сумата не се връща. 

9. При поръчка на тестов робот за почистване на басейн, робот Makita или роботизирана косачка е 

необходимо наш екип да извърши монтаж или въвеждане в експлоатация на тестовата машина на 

посочения от Вас адрес. В този случай Потребителят трябва да заплати транспортните разходи, както 

следва: 

- за населени места, намиращи се на до 50 км от гр. Пловдив - по 0.24 лв./км с ДДС във всяка посока 

- за населени места, намиращи се на между 50 км и 200 км от гр. Пловдив - по 0.24 лв./км с ДДС във 

всяка посока + 30.00 лв. С ДДС 

- за населени места, намиращи се на повече от 200 км от гр. Пловдив - по договаряне 

http://www.dedal-office.com/
http://www.dedal-office.com./


10. Потребителите се задължават да се запознаят предварително с упътването на български език за 

правилна употреба на съответния модел. 

11. При възникване на въпроси относно правилната употреба, почистването и други, можете да се 

обадите на тел. 0700 166 96, 0885 89 89 75. 

12. Тестовите мостри са използвани и поради тази причина могат да имат следи от употреба, възможно е 

продължителността на работа на батерията да е намалена, поради дългото ползване на робота. Тяхното 

изправно техническо състояние е проверено и те са годни за употреба. Предоставят се на Потребителя с 

почистени филтри, четки, контейнер и други. 

13. Всички разходи по транспортиране, наложени платежи и други свързани с доставката и връщането 

на уредите са за сметка на Потребителя. При изпращане на робот за тест с куриерска фирма, 

Потребителят има право да отвори опаковката на уреда и да провери съдържанието. При връщане на 

уреда с куриер, представител на Дедал Къмпани ООД има право да отвори опаковката и да провери 

изправността и общото състояние на уреда. 

14. Потребителят се задължава да върне предоставената тестова машина в състоянието, в което е 

получена (изправно техническо състояние и външен вид, с почистени филтри, контейнер, кърпа и други 

части, които са изложени на замърсяване и изискват редовно почистване). В противен случай 

Потребителят трябва да заплати следното: 

14.1 При непочистени странични четки, основна четка, контейнер, кърпа, филтър - 18.00 лв. С ДДС, 

която сума се приспада от депозита. 

 

14.2 При технически повреди, причинени умишлено или поради невнимание, Потребителят заплаща 

ремонта, като в този случай депозитът се задържа до отстраняване на повредата, а стойността на 

ремонта се приспада от депозита. 

15. При поръчка на тестов робот, Потребителят се съгласява с настоящите „Общи Условия при поръчка 

на тестов робот (демо машина)“. 


