
ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА БАТЕРИИТЕ ROLLS 

Батериите на ROLLS с дълбок цикъл на разряд са обезпечени с всеобхватни, непрехвърляеми 

гаранции, които са водещи с покритието си, в индустрията. Ние сме уверени, че нашите батерии 

ще се представят добре ден след ден, година след година. Ако обаче възникне проблем, може да 

бъдете сигурни, че покритието на гаранцията ни е по-добро от всяка друга батерия в бизнеса. 

Rolls Battery, наричана по-долу "Компанията", гарантира на първоначалния купувач, че батериите, 

продавани от оторизирани дистрибутори и дилъри, са търговски и без дефекти в изработката и 

материалите, когато се доставят от фабриката на компанията. Всички гаранции, описани по-долу, 

са непрехвърляеми. 

В случай, че Компанията направи доставка Директно на Клиент на Дистрибутор, този Клиент 

трябва да бъде инструктиран да извърши проверка на стоката, преди да подпише справката за 

доставка. Компанията не носи отговорност за повреден продукт, съобщен след подписване на 

пратката "Получено в добро състояние". 

ЗАБЕЛЕЖКА: ВСИЧКИ ПРАТКИ ТРЯБВА ДА БЪДАТ СТРИКТНО ПРОВЕРЯВАНИ ЗА ЩЕТИ, ПРЕДИ 

ПОДВИСВАНЕ НА ТОВАРИТЕЛНИЦАТА. 

 

КАТЕГОРИЯ 

БАТЕРИИ
СЕРИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ

ПЪЛНА ПОДМЯНА 

ПЕРИОД 

(МЕСЕЦИ)

ПРОФЕСИОНАЛН

А ГАРАНЦИЯ

ОБЩ 

ГАРАНЦИОННЕН 

ПЕРИОД

4000 ВЕИ / МОРСКИ 24 60 84 МЕСЕЦА

4500 ВЕИ / МОРСКИ 36 48 84 МЕСЕЦА

5000 ВЕИ / МОРСКИ 36 84 120 МЕСЕЦА

5000 - 9 ДО 33 

ПЛОЧИ
ИНДУСТРИАЛНО 36 24 60 МЕСЕЦА

5000 - 5 ДО 7 

ПЛОЧИ
ИНДУСТРИАЛНО 12 0 12 МЕСЕЦА

FS - 6V & 12V ИНДУСТРИАЛНО 12 0 12 МЕСЕЦА

4000 ЖП И ДИЗЕЛ СТАРТЕР 24 36 60 МЕСЕЦА

5000 ЖП И ДИЗЕЛ СТАРТЕР 36 24 60 МЕСЕЦА

ВЪЗОБНОВЯЕМА 

ЕНЕРГИЯ
24 60 84 МЕСЕЦА

МОРСКИ И РВ 24 36 60 МЕСЕЦА

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ 12 0 12 МЕСЕЦА

ВЕИ, МОРСКИ И РВ 12 12 24 МЕСЕЦА

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ 12 0 12 МЕСЕЦА

ВЕИ / МОРСКИ 36 24 60 МЕСЕЦА

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ 12 0 12 МЕСЕЦА

ЕЛЕКТРОКАРНА

ВЪЗОБНОВЯЕМА 

ЕНЕРГИЯ И 

МОРСКИ

S - СЕРИЯ

R - СЕРИЯ

ГЕЛГЕЛ

AGM

ЖЕЛЕЗОПЪТНИ

 

Гаранционното покритие се инициира  от момента на покупката и / или документалната дата, за 

въведане в експлоатация, и не се удовлетворява или удължава след сроковете, посочени по-горе. 



Транспортните разходи за подмяна на продукт, доставката от фабриката и / или дистрибутора, 

дилъра или местоположението на монтажника, не са включени в гаранцията на батериите Rolls. 

ПЪЛНО ПОДМЯНА И ПРОФЕСИОНАЛНА ГАРАНЦИЯ 

По време на периода на безплатен ремонт или подмяна, Компанията ще замени или по свое 

усмотрение ще ремонтира всяка гаранционна батерия с еквивалентна такава, ако е възможно. 

След като батерията бъде поправена или сменена, срокът на гаранцията продължава по 

отношение на поправената или заменена батерия за остатъка от оригиналния гаранционен 

период върху оригиналния продукт.  

При одобрение и разрешение от сервиза за клиенти на Rolls Battery, гаранционният кредит за 

професионалната гаранция ще бъде изчислен въз основа на потвърдената от дилъра цена за 

покупка на дребно към момента на подмяната. Кредитът се изчислява чрез разделяне на 

потвърдената покупна цена на дребно на общия брой месеци в гаранционния период, умножен 

по броя на оставащите месеци в гаранционния период. Кредитът може да се издаде директно на 

клиента и ще се обработва и издава само при потвърждение за покупка на подменена батерия. 

Формула за изчисление на кредита за професионална гаранция: 

ПАЗАРНА ЦЕНА (ПОТВЪРДЕНА ПРЕДИ ПЛАЩАНЕ) + ОБЩ ГАРАНЦИОННЕН ПЕРИОД НА 

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ГАРАНЦИЯ х МЕСЕЦИТЕ ОСТАВАЩИ ОТ ГАРАНЦИЯТА = КРЕДИТА (ОТСТЪПКА) 

ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НОВА БАТЕРИЯ 

ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ГАРАНЦИЯТА: 

Всички разходи за транспорт, мита и / или такси, инсталиране / изваждане, презареждане, 

системни тестове, загуба на време или използване на оборудване, сервизни обаждания или 

наеми няма да бъдат покрити от Компанията. 

Гаранцията, която покрива само производствени дефекти, се анулира, ако батерията е претърпяла 

неправомерна експлоатация, злоупотреба или някакъв вид физически повреди. 

Всички батерии трябва да се използват в приложението, за което са проектирани. Батериите 

трябва да се обслужват, съхраняват, зареждат и разреждат съгласно инструкциите на компанията 

за грижата и използването на батериите. Само хора с подходящо обучение или опит трябва да 

обслужват батериите. Клиентът трябва да прочете и разбере предупредителни етикети на 

батерията и да извърши всяка работа наоколо или върху нея със съответното ниво на отговорност 

и грижа. Батериите трябва да се поддържат в съответствие с Ръководството за потребителя на 

акумулатора и да се съхранява дневник за техническо обслужване, включително първоначалните 

(инсталационни) данни. 

Гаранцията не се прилага или не се отнася за никои от батериите, които са били подложени на 

следните условия: 

- повреди при транспортиране, разхлабени кабели, ръждясали или корозирали хардуерни 

устройства 

- злоупотреба, небрежност или злополука 

- разреждане отвъд препоръчителната дълбочина на разряд, както е посочено в 

литературата на фирмата 



- излагане на прекомерна гореща или студена температура; Издути или по друг начин 

повредени кутии (тела) от топлина 

- експлоатационни условия или приложения над номиналния капацитет на продукта 

- неправилно оразмерени батерии или комплекти за батерии по-големи / по-малки, 

неправилно оразмерени системи за зареждане 

- недостатъчно зареждане (зареждане, презареждане или липса на периодични цикли за 

изравняване според изискванията) 

- използване на акумулатора в незаредено състояние; Изтощени батерии 

- повреди от електрическо оборудване 

- батерии, чиито кодове за дата са унищожени, променени или подправени там, където 

липсва доказателство за покупката 

- неправилно съхранение, инсталиране, поддръжка, ремонт или отстраняване 

- разрушаване, замръзване, експлозия, пожар, останки, зареждане или инсталиране в 

обратен полюс, разтопени и / или счупени клеми 

- по-малко / прекомерно доливане (при обслужваемите); Добавяне на каквото и да било 

химично вещество или разтвор 

- когато батериите не са били използвани, експлоатирани и / или поддържани в 

съответствие с инструкциите и предпазните мерки, посочени в 

Rolls Battery User Manual и технически ресурси на компанията. 

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ПОВДИГАНЕ НА ГАРАНЦИОННЕН ИСК 

За да разрешим проблеми с батерия, обхваната от гаранцията, свържете се с Дистрибутора, 

Дилъра или Инсталатора, от който сте закупили батерията, за да проверите (установите) 

състоянието / дефекта на батерията. Като алтернатива, свържете се с отдела за обслужване на 

клиенти на Rolls Battery (1-800-681-9914) или с техническата поддръжка (support@rollsbattery.com) 

директно за инструкции как да продължите с искане за гаранция и / или помощ при отстраняване 

на неизправности. 

За да заявите гаранция за производство, трябва да бъде попълнен Формуляра за искане за 

гаранционен лист за батериите на Rolls Battery, като се отбелязва моделът на батерията и кодът за 

дата на производство, придружен от копие от доказателството за покупка, което показва датата на 

покупката и / или датата на инсталиране. Може да се изискват и записи за обслужване / 

поддръжка. Компанията може да изисква батерията да бъде проверена и / или изпитана от 

оторизиран сервиз за батерии или от фирмата (производителя) за действителен дефект. В тези 

случаи, превоза ще бъде отговорност на клиента и приемането на батерии от компанията или 

оторизиран сервиз за батерии за тестване / инспекция не гарантира одобрението на 

гаранционната претенция. Батериите, които не отговарят на изискванията, описани, за да 

отговарят на условията за получаване на гаранция за производство или са определени да са в 

използваемо състояние, ще бъдат върнати на клиента за тяхна сметка и може да бъде таксувана 

такса за тестване. 



Дружеството не предоставя никаква гаранция по отношение на батериите си, освен гаранцията, 

посочена по-горе. Всички предполагаеми гаранции за продаваемост и всички изразени и 

подразбиращи се гаранции от всякакъв друг вид се изключват и не са валидни. 


