
         ОБЕДИНЕНИ ПЕРИЛНИ СТОПАНСТВА ВАРНА 
                                         тел.: 052 762 072; e-mail: manager.perach@gmail.com 

                                                                                                              www.perach.net   

ОБЩИ УСЛОВИЯ: 
 
 

1. Служителите на фирмата нямат право да влизат в домовете на клиентите за събиране или 
разгъване на килими, освен ако не е предварително договорено - съгласно ценовата листа. 
 
2. Килимите трябва да бъдат навити на руло, в близост до входната врата на Вашето жилище.  
 
3. Фирмата не носи отговорност за качеството за изпиране на килими:  
• Скъсани от неправилна експлоатация. 
• Изгнили 
• Разплетен оверлог (кант). 
• Проядени от молци. 
• С петна от восък, вино, маркер, мастило, боя разредители и др.  
• Не носим отговорност за качеството на изпиране ако килима е след: наводнение, ремонт или 
пожар.  
• Изложени на пряка слънчева светлина - загуба на цветове.    
 
4. Непотърсени повече от 20 дни, след крайния срок за доставка на изпраните килими се:  
• Даряват с благотворителна цел (старчески домове, сиропиталища приюти и т.н.) 
• Унищожават/рециклират 
 
5. Изпраните килими задължително, трябва да се извадят от транспортното фолио. 
 
6. Доставените килими, да не се съхраняват в транспортното фолио.  
 
7. Рекламации се приемат в срок от 24 часа след доставка на телефон: 052 762072 
 
8. Повторен транспорт се заплаща 15 лв. 
 
9. Поръчки с квадратура до 20 лв. се таксуват, като 20 лв. - крайна цена с транспорт. 
 
10. Килим с широчина и дължина по-голяма от 2,40 л.м. или равна, се смята за нестанартна 
поръчка и се таксуват на цена 7 лв./кв.м. 
 
11. Ако се установи, че някакъв артикул може да се повреди по време на перилния процес, 
пералнята запазва правото си да откаже услугата/ поръчката. 
 
12. Пералнята не носи отговорност за килими с основа лепен текстил - този тип килими се 
изпират, но с продължителна експлоатация - лепилото старее, разлепя се и се рони. Клиентът 
оставя такъв килим само и единствено на своя собствена отговорност. 
 
13. Пералнята не носи отговорност за скрити дефекти в килима, строителни/фабрични дефекти 
или тези свързани с некачествено боядисване. 
 

С ДАВАНЕТО НА ПОРЪЧКАТА, Вие ПРИЕМАТЕ ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. 




