
     

CERTIFICAT DE 

 

       

     

Nr.:           
 

     

 

       

Marca :  
 

       

Serie Fabricatie :  
 

       

       

 

Importator:  
 

       

   

Termen Garantie: 2 ani de zile de la 

data vanzarii
 

       

    

VANZATOR 
 

 

       

       

 
 

       

  

_________________________________
 

       

Stimate cumparator, va multumim pentru alegerea facuta în achizitionarea acestor echip
avizat in conformitate cu standardele  91/368/EWG, ANH.1NR 1, 93/44/EWG, 93/68EWG, EN 292/1
60335-2-41, EN 550014 si poarta marca CE, dar pentru ca utilizarea lor sa nu va creeze probleme, sunt necesa
întretinere în conformitate cu instructiunile de exploatare aferente. In situatia în care aveti probleme de exploatare a aces
produs, va rugam sa apelati la firma noastra. In caz contrar, produsul îsi va pierde garantia. Garantia prod
prezentul certificat de garantie este asigurata pe toata durata în care se respecta prescriptiile tehnice. Împreuna cu certif
de garantie, la fiecare solicitare de service, trebuie prezentata si factura de achizitionare a produsul
 
1. CONDITII DE GARANTIE 
1.1 Durata garantiei pentru echipamentul mentionat în acest certificat este mentionata mai sus.
1.2 Garantia se deruleaza de la data achizitionarii.
1.3 Garantia acopera produsul si toate partile sale componente, întelegându
oricarei piese care prezinta defecte de fabricatie.
1.4 In cazul in care se constata defectiuni datorate exploatarii incorecte a echipamentelor, beneficiarul va suporta 
contravaloarea pieselor înlocuite si a deplasarii la interventie.
1.5 Produsele reclamate in perioada de garantie, ale caror defecte, rezultate ca viciu de constructie sau de material, nu pot
reparate, se inlocuiesc. Inlocuirea produselor defectate in perioada de garantie se va face cu re
449/2003, OG 21/1992 si a modificarilor ulterioare. Termenul de rezolvare a neconformitatii: 15 zile.
 
2. PUNEREA ÎN FUNCTIUNE 
  
2.1 Instalatia electrica la care se racordeaza echipamentul trebuie sa corespunda cerintelor fabri
tensiunea de 230 V / 50 Hz. c.a. ± 5%; 
- echipamentul sa fie montat cu respectarea polaritatii faza nul.
- instalatia hidraulica trebuia sa fie :  
-  conceputa si executata corect, conform unui proiect de specialitate;
          - spalata de impuritati înainte de racordar
          - umpluta corect si complet, aerisita si cu proba de etanseitate efectuata;
     -   rezistenta de dispersie a prizei de pamânt 

CERTIFICAT DE 

GARANTIE 

 

          

             Din :              , Emis la:  
 

Pompe si Hidrofoare 

 

          

         

   

Model :  
 

     

    
         

   

Durata medie de viata : 8 ani
 

     

          

 

Nr.Factura :  
 

          

n Garantie: 2 ani de zile de la 

data vanzarii 

     

          

        

CUMPARATOR
 

          

      

am luat la cunostinta de precizarile facute in 
prezentul certificat de garantie

 

     

        

          

_________________________________ 
       

_________________________________
 

          

Stimate cumparator, va multumim pentru alegerea facuta în achizitionarea acestor echipamente. Echipamentul a fost testat si 
avizat in conformitate cu standardele  91/368/EWG, ANH.1NR 1, 93/44/EWG, 93/68EWG, EN 292/1-2, EN 60335

41, EN 550014 si poarta marca CE, dar pentru ca utilizarea lor sa nu va creeze probleme, sunt necesa
întretinere în conformitate cu instructiunile de exploatare aferente. In situatia în care aveti probleme de exploatare a aces
produs, va rugam sa apelati la firma noastra. In caz contrar, produsul îsi va pierde garantia. Garantia produsului mentionat în 
prezentul certificat de garantie este asigurata pe toata durata în care se respecta prescriptiile tehnice. Împreuna cu certif
de garantie, la fiecare solicitare de service, trebuie prezentata si factura de achizitionare a produsului.  

1.1 Durata garantiei pentru echipamentul mentionat în acest certificat este mentionata mai sus. 
1.2 Garantia se deruleaza de la data achizitionarii. 
1.3 Garantia acopera produsul si toate partile sale componente, întelegându-se prin aceasta repararea sau furnizarea gratuita a 
oricarei piese care prezinta defecte de fabricatie. 
1.4 In cazul in care se constata defectiuni datorate exploatarii incorecte a echipamentelor, beneficiarul va suporta 

a deplasarii la interventie. 
1.5 Produsele reclamate in perioada de garantie, ale caror defecte, rezultate ca viciu de constructie sau de material, nu pot
reparate, se inlocuiesc. Inlocuirea produselor defectate in perioada de garantie se va face cu respectarea prevederilor Legii 
449/2003, OG 21/1992 si a modificarilor ulterioare. Termenul de rezolvare a neconformitatii: 15 zile. 

2.1 Instalatia electrica la care se racordeaza echipamentul trebuie sa corespunda cerintelor fabricantului si sa asigure   

echipamentul sa fie montat cu respectarea polaritatii faza nul. 

conceputa si executata corect, conform unui proiect de specialitate; 
spalata de impuritati înainte de racordarea echipamentului . 
umpluta corect si complet, aerisita si cu proba de etanseitate efectuata; 

rezistenta de dispersie a prizei de pamânt - împamântarea trebuie sa fie în conformitate cu normele în vigoare;

   

   

   

   

   

   

  

  

  
   

ani 
  

  

   

 
 

   

   

   

CUMPARATOR 

   

   

am luat la cunostinta de precizarile facute in 
prezentul certificat de garantie 

  

  

   

   

_________________________________ 
  

   

amente. Echipamentul a fost testat si 
2, EN 60335-1, EN 

41, EN 550014 si poarta marca CE, dar pentru ca utilizarea lor sa nu va creeze probleme, sunt necesare o folosire si o 
întretinere în conformitate cu instructiunile de exploatare aferente. In situatia în care aveti probleme de exploatare a acestui 

usului mentionat în 
prezentul certificat de garantie este asigurata pe toata durata în care se respecta prescriptiile tehnice. Împreuna cu certificatul 

e prin aceasta repararea sau furnizarea gratuita a 

1.4 In cazul in care se constata defectiuni datorate exploatarii incorecte a echipamentelor, beneficiarul va suporta 

1.5 Produsele reclamate in perioada de garantie, ale caror defecte, rezultate ca viciu de constructie sau de material, nu pot fi 
spectarea prevederilor Legii 

cantului si sa asigure   

normele în vigoare; 

  



     -   nulul de lucru nu trebuie sa aiba curenti reziduali; 
2.2 Daca nu sunt îndeplinite conditiile de la punctul 2.1 se va pune în functiune echipamentul dupa remediarea si înlaturarea 
acestora. 
 
 
3.  LIMITELE GARANTIEI 
 
3.1 Nu fac obiectul garantiei : 
- Lucrari si operatiuni de întretinere efectuate în timpul exploatarii. 
- Deficiente estetice cauzate de manipulari neglijente sau accidente (sparturi, deteriorari ale carcasei) 
- Defectiuni care nu pot fi imputate producatorului, provocate de: 
      - utilizarea unei ape cu continut mare de saruri (duritate mare);                         
                 - transportul unui fluid neadecvat conform prospectului tehnic al producatorului.  
                 - fluctuatii ale tensiunii electrice de alimentare a echipamentelor; 
                - functionarii în doua faze a echipamentelor trifazate, sau fara împamântare a celor monofazate; 
- deficiente ale instalatiei sanitare sau de încalzire; 
    - înghetul apei în instalatie; 
    - instalare defectuoasa. 
3.2 Garantia se anuleaza daca se constata ca nu s-au respectat instructiunile producatorului. 
3.3 Garantia este valabila numai pe teritoriul României. 
 
NOTA:  Prezentul certificat de garantie nu afecteaza drepturile consumatorului asa cum sunt prevazute in Legea 449/2003, OG 
21/1992 si a modificarilor ulterioare. 

 

Garantia este asigurata de catre Sc Alexana Transexim 25 Srl, adresa sos.Fundeni, nr.118, 

sector 2 Bucuresti, tel 0212556606. 


