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UNITATI SERVICE - SC ALEXANA TRANSEXIM 25 SRL 

Nr. 
crt. Denumirea Firmei Adresa Telefoane 

1 ALEXANA Bucureşti, sos FUNDENI 118 021-255.66.06 

 
 
 

  
CCEERRTTIIFFIICCAATT  DDEE  GGAARRAANNŢŢIIEE    

Nr.           /  
 
 

PRODUS:  BOILER INCALZIRE INDIRECTA 

TIPUL:  

IMPORTATOR: ALEXANA TRANSEXIM 25 SRL 

VANZATOR: ALEXANA TRANSEXIM 25 SRL; 

FACTURA/DATA:  

CUMPĂRĂTOR:                    FACTURA/DATA:                       /  

TIPUL 
BOILERULUI TERMENUL DE GARANŢIE 

DURATA MEDIE 
DE UTILIZARE 

150L 2 ANI  
 10 ANI 

 

     IMPORTATOR VÂNZĂTOR  Am luat la cunoştintă 
       de precizările din 

prezentul certificat 
 
LS         LS    

 
         Semnătură  Semnătură  CUMPĂRĂTOR 
     .....................  ....................  ........................ 
 

Stimate cumpărător, vă mulţumim pentru alegerea făcută în achiziţionarea acestui 
produs. 

Acesta a fost testat şi avizat în conformitate corespunde exigentelor directivelor europene de calitate si 
poarta marca CE, dar pentru ca utilizarea acestuia să nu vă creeze probleme sunt necesare o folosire şi o 
întreţinere în conformitate cu instrucţiunile de exploatare aferente. 

Pentru eventualele probleme de exploatare a produsului vă rugăm să apelaţi exlusiv la firmele de service 
menţionate în acest certificat. În caz contrar produsul îşi va pierde garanţia. 

SC ALEXANA TRANSEXIM 25 SRL prin unităţile de service autorizate, asigură garanţia produsului 
menţionat anterior, cu condiţia respectării prescripţiilor prezentului Certificat de Garanţie, prescripţii în 
conformitate cu legile în vigoare. Termenul de rezolvare a neconformitatii: 15 zile. 

La fiecare solicitare de service trebuie prezentate: prezentul Certificat de Garanţie şi Factura de 
Achiziţionare a produsului. 

I. CONDIŢII DE GARANŢIE 
1.1. Garanţia echipamentului se derulează de la data vânzării acestuia. 
1.2. Garanţia acoperă produsul şi toate părţile sale componente, înţelegându-se prin aceasta repararea, 

furnizarea gratuită a oricărei piese care prezintă defecte de fabricaţie, recunoscute numai de către una din 
firmele de service menţionate în acest certificat sau inlocuirea produsului conform Legii 449/2003, OG 
21/1992 si modificarile ulterioare. 

1.3. Vânzătorul care comercializează produsele de folosinţă îndelungată are obligaţia să explice modul de 
funcţionare şi de utilizare al acestora. 

1.4.  Firma de service autorizată va asigura intervenţia de service în maxim 48 de ore de la data solicitării. In 
cazul în care, pe toata durata perioadei de garanţie, se constată defecţiuni datorate exploatării incorecte a 
echipamentelor, beneficiarul va suporta contravaloarea pieselor înlocuite, a manoperei de reparaţie şi a 
deplasării la intervenţie, în conformitate cu tarifele practicate de firma de service. 

1.5. Produsele reclamate în perioada de garanţie ale căror defecte, rezultate ca viciu de construcţie sau de 
material, nu pot fi reparate, se înlocuiesc. Înlocuirea produselor defectate în perioada de garanţie se va 
face de către vânzător numai atunci când nu pot fi reparate, sau atunci când durata de nefuncţionare din 
cauza deficienţelor apărute depăşeşte 10% din termenul de garanţie. Pentru a fi recunoscute, aceste 
defecte trebuie constatate numai de către una din firmele de service menţionate în acest certificat. 

1.6. Pentru acordarea garanţiei trebuie îndeplinite următoarele condiţii: 
- boilerul electric trebuie să fie corect instalat, corpul boilerului si serpentina trebuie sa fie legate la priza de 
impamantare; 
- instalaţia electrică să fie corespunzătoare şi să asigure o tensiune de 230V/50 Hz ± 5% (respectiv 400V/50Hz 
± 5% pentru cele trifazice) in cazul sursei duble de incalzire; 
- rezistenţa de dispersie a prizei de pământ (împământarea) trebuie să fie realizată în conformitate cu normele în 
vigoare; 
- nulul de lucru al echipamentului trebuie să nu aibă curenţi reziduali; 
- instalaţia de alimentare cu apă rece şi cea de distribuţie a apei calde trebuie să fie: 
- concepute şi executate corect; 
- spălate de impurităţi; 
- umplute şi aerisite corect; 

- se va monta supapa de siguranta pe traseul de apa calda 
- la modelele dotate cu anod de magneziu consumabil, acesta trebuie verificat cel puţin o dată pe an şi dacă 

este cazul înlocuit contra cost 
- anularea termostatului de comanda.  

II.  LIMITELE GARANŢIEI 
2.1. Nu fac obiectul garanţiei( se plateste manopera si deplasarea) 
- lucrări si operaţiuni de întreţinere efectuate în timpul exploatării; 
- deficienţe estetice cauzate de manipulări neglijente sau accidentale (spărturi, deteriorări ale carcasei); 
- defecţiuni care nu pot fi imputate producătorului provocate de: 
- instalarea incorectă a produsului; 
- neînlocuirea la timp a anodului de magneziu (numai la modelele dotate cu această componentă)  
- utilizarea unei ape cu conţinut ridicat de impurităţi sau săruri (duritate mare) 
- îngheţarea apei din instalaţie 
- umplerea incompletă sau funcţionarea fără apă a boilerului; 
- deficienţe constructive ale instalaţiilor electrice şi hidraulice la care este racordat aparatul: 
- fluctuaţii ale tensiunii electrice de alimentare a produsului sub/peste cele menţionate la punctul 1.7. 
- variaţii ale debitului sau presiunii apei din reţeaua de alimentare sau utilizarea la parametrii depasiti ale 
presiunii, temperaturii sau a tensiunii electrice de alimentare, unde este cazul. 
- funcţionarea în două faze a echipamentelor trifazate, sau fără nul sau împământare a celor monofazate; 

2.2. Garanţia se anulează dacă se constată: 
- că intervenţia de service a fost efectuată de către alte persoane decât   cele agreate; 
- ruperea sau deteriorarea sigiliilor aplicate de reprezentantul firmei ce asigură 
  operaţiile de service în perioada de garanţie, utilizarea boilerului pentru alte scopuri decat prepararea de acm 
sau depasirea parametrilor limita de utilizare. 

2.3. Garanţia nu dă dreptul la despăgubiri. 
2.4. Garanţia este valabilă numai pe teritoriul României. 
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NOTĂ: Prezentul certificat de garanţie nu afecteaza drepturile consumatorului asa cum sunt prevazute ele 
in Legea 449/2003, OG 21/1992 si modificarile ulterioare. 
 

FISA DE INTERVENTII 
 

Data Continutul interventiei Piese inlocuite Executat 
Proba 

Expira 
garantie Obs. Semnatura 

utilizator 
 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      

 
 
 

      


