
 
До                                                                                      
„Константин и синове”ООД 
гр. София, ул. „Челопешко шосе” № 2 
тел. 02/943 41 90, факс 02/943 41 99                                                                                                     
E-mail: office@k-sinove.com  
                        

ПОРЪЧКА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ НА ГАРАНЦИОНЕН  
СЕРВИЗ ЗА ДВИГАТЕЛ DEUTZ 

Настоящият документ е валиден за всички поръчки, изпълнявани  
след 01.05.2022 г. 

 
От фирма  ...................................................................................гр/с. ............................. 

ул........................................... №....., Идент. № ДДС ............................................. 

тел. ........................, факс ......................, E-mail.................................. 

Молим „Константин и синове” ООД да изпрати на посочения в настоящата заявка 
адрес свой сервизен специалист, който да извърши преглед на двигател DEUTZ, и Ви 
възлагаме, след установяване на повредата, да извършите необходимите дейности и подмяна 
на части в рамките на техническите възможности за нейното отстраняване. 
Данни за двигателя: 
1. Тип двигател       2. Сериен номер 3. Дата на пускане в 

     експлоатация 
4. Показание на мото 
часовника или 
километража                         

    

  
Описание на повредата: .................................................................................................... 

.................................................................................................................................................. 

Данни за машината, на която е вграден двигателят: 

1. Тип машина       2.  Марка и модел          3.  Номер на машината 
   

Настоящо местонахождение на двигателя: 

 
                  Задължаваме се да подпишем съставения от изпратения от „Константин и   
синове” ООД сервизен специалист сервизен протокол за извършеното посещение на адреса 
на местонахождение на двигателя. Ако след посещението на сервизния Ви специалист и 
извършената дефектация на двигателя се установи, че не се касае за гаранционен проблем 
на двигателя, съгласно гаранционните условия на завода производител DEUTZ, ние 
заявяваме изрично, че приемаме и се задължаваме да заплатим всички направени по тази 
поръчка разходи при следните ставки:   
       1. Работа на сервизен специалист    -  65,00/шестдесет и пет/лева на сервизен час, без ДДС. 
       2. Разходи за сервизен автомобил  - 0,85/осемдесет и пет/стотинки на километър, без ДДС.   
       3. Разходи за нощувка на сервизния специалист, ако се налага такава – 80.00 (осемдесет) 
лева на ден, без ДДС. 
      Декларираме, че сме запознати изрично, че сервизните автомобили на „Костантин и 
синове“ ООД са с местонахождение гр.София и тръгват за изпълнение на заявката оттам. 
       
Изготвил поръчката: ..................................................................     Длъжност: ................................. 
                                                      / трите имена / 
Дата:  ................................. год.                            За Възложителя:  ........................................                                                                    
                                                                                                                /Подпис и печат/ 

Фирма „Константин и синове” ООД изпълнява поръчки за сервиз само и 
единствено с оригинални резервни части, доставени от фирма„DEUTZ” AG. 

1.  Точен адрес                      

2.  Лице за контакт  

3.  Тел./моб. номер                                               


