CERTIFICAT DE GARANTIE
DENUMIRE PRODUS:
CUMPARATOR:
NR. DOCUMENT FISCAL/DATA:
TERMEN DE GARANTIE COMERCIALA: 24 LUNI;
MODALITATE DE ASIGURARE A SERVICE-ULUI: REPARATIE/INLOCUIRE.
Remedierea deficientelor aparute la produse ori inlocuirea produselor care nu corespund in cadrul termenului de
garantie, care nu sunt imputabile consumatorului se face in termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul in
care operatorul economic a luat la cunostinta de deficientele respective. In cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim
stabilit (15 zile) curge de la data finalizarii expertizei tehnice efectuate de un organism tehnic neutru. (Prin
consumator se intelege: orice persoana fizica sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care, in cadrul
contractelor care intra sub incidenta prezentei legi, actioneaza in scopuri din afara activitatii sale comerciale,
industriale sau de productie, artizanale ori liberale).
Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garantia oferita.
La cererea consumatorilor vanzatorul este obligat sa demonstreze cu ocazia cumpararii, modul de utilizare si
functionalitatea produselor ce urmeaza a fi vandute.
Consumatorul poate solicita o reducere corespunzatoare a pretului sau rezolutiunea contractului in oricare dintre
urmatoarele cazuri:
 daca nu beneficiaza nici de repararea, nici de inlocuirea produsului;
 daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie intr-o perioada de timp rezonabila;
 daca vanzatorul nu a luat masura reparatorie, fara inconveniente semnificative pentru consumator.
S-a efectuat proba de functionare a produsului, s-au predat instructiunile de utilizare/instalare/intretinere, toate
accesoriile, s-a prezentat modul de folosire si s-a predat produsul in perfecta stare de functionare, s-a verificat
corectitudinea datelor inscrise in certificatul de garantie.
CONDITII DE GARANTIE:
 Acest certificat de garantie este valabil numai daca este completat corect, stampilat si insotit de documentul
fiscal.
 Garantia se pierde daca nu sunt respectate instructiunile de instalare, punere in functiune, utilizare,
intretinere, manipulare, transport, depozitare.
 Totodata nu se acorda garantie pentru daune provocate din cauza:
 Neglijentei si neatentiei in utilizare sau nerespectarii instructiunilor de folosire;
 Reparatiei executate de persoane neautorizate, schimbarii starii originale a aparatului sau de pastrarea
in conditii improprii;
 Caderii, transportului in conditii necorespunzatoare, actiunii unor substante chimice, corozive, care
pot deteriora aparatul, precum si din cauza expunerii la intemperii;
 Utilizarea aparatului in alt regim de lucru decat in cel casnic;
 Nu se acorda garantie pentru componentele consumabile.
In cazul unor defectiuni, consumatorul are obligatia de a se prezenta la vanzator cu documentul de cumparare
(contract, factura fiscala, bon fiscal) si certificatul de garantie, semnat si stampilat de producator/importator.
Drepturile consumatorilor sunt prevazute in LG. 449/2003, OG 21/1992.
Cumpărătorul va aduce sau va trimite produsul la sediul situat la adresa: Bdul. 1 Mai, Complex Pescarus, Camera 3,
Jud. Calarasi.
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(semnatura)

