
CERTIFICAT DE GARANTIE

Nr.:             Din : , Emis la: BUCURESTI

USCATOARE MAINI/CORP CLEANMANN

MARCA : Model : 

Serie Fabricatie : 
Durata medie de viata : 8 ani

Importator: Nr.Factura : 

Cumparator :

Termen Garantie: 2 ani de zile de la data

vanzarii

VANZATOR CUMPARATOR

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

_________________________________ _________________________________

Acesta a fost testat şi avizat în conformitate cu normativele europene urmand previziunile directivelor CEE.
Pentru eventualele probleme de exploatare a produsului vă rugăm să apelaţi exlusiv la depozitele menţionate în acest certificat. În caz contrar 
produsul îşi va pierde garanţia. Termenul de rezolvare a neconformitatii: 15 zile.
SC ALEXANA TRANSEXIM 25 SRL  asigură garanţia produsului menţionat anterior, cu condiţia respectării prescripţiilor prezentului Certificat 
de Garanţie, prescripţii în conformitate cu legile în vigoare.
La fiecare solicitare trebuie prezentate: prezentul Certificat de Garanţie şi Factura de Achiziţionare a produsului.

I. CONDIŢII DE GARANŢIE
1.1. Produsul cumpărat este însoţit de un manual de instalare şi utilizare care trebuie citit înainte de instalarea acestuia. 
Recomandările acestui manual trebuie respectate obligatoriu atât la instalarea echipamentului cât si pe toată durata lui de utilizare.
1.2. Garanţia echipamentului se derulează de la data vânzării acestuia.
1.3. Garanţia acoperă produsul şi toate părţile sale componente, înţelegându-se prin aceasta înlocuirea produsului defect in conditiile prevazute de 
Legea 449/2003, OG 21/1992 si modificarile ulterioare.
1.4. Vânzătorul care comercializează produsele de folosinţă îndelungată are obligaţia să explice modul de funcţionare şi de utilizare al acestora.
1.5. In cazul în care, pe toata durata perioadei de garanţie, se constată defecţiuni datorate exploatării incorecte a aparatelor, beneficiarul va suporta 
costul aparatului si toate cheltuielile legate de înlocuirea acestuia.
1.6. Pentru acordarea garanţiei trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
 - aparatul trebuie să fie corect instalat;
- instalaţia electrică să fie corespunzătoare şi să asigure o tensiune de 230V/50 Hz ± 5% (respectiv 400V/50Hz ± 5% pentru cele trifazice)
- 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;
- să nu prezinte variaţii ale presiunii sau debitului
- sa nu se depaseasca presiunea sau temperatura maxima de lucru.

II. LIMITELE GARANŢIEI
2.1. Nu fac obiectul garanţiei:
- 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;
- utilizarea unei ape cu conţinut ridicat de impurităţi sau săruri (duritate mare)

Pag:1 / 2



- îngheţarea apei din instalaţie
- 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 1.6.
- funcţionarea în două faze a echipamentelor trifazate, sau fără nul sau împământare a celor monofazate;
2.2. Garanţia se anulează dacă se constată:
- că au fost efectuate intervenţii asupra aparatelor;
- ruperea sau deteriorarea sigiliilor aplicate de firma producătoare.
2.3. Garanţia nu dă dreptul la despăgubiri.
2.4. Garanţia este valabilă numai pe teritoriul României.

NOTĂ: Prezentul certificat de garanţie nu afecteaza drepturile consumatorului asa cum sunt prevazute in Legea 449/2003,OG 21/1992 si 
modificarile ulterioare.

Termenul maxim de remediere a defectiunii este de max. 20 de zile lucratoare.

Orar magazin BucurestiOrar magazin BucurestiOrar magazin BucurestiOrar magazin Bucuresti

·         Luni- Vineri: 08 AM - 18 PMLuni- Vineri: 08 AM - 18 PMLuni- Vineri: 08 AM - 18 PMLuni- Vineri: 08 AM - 18 PM

·         Sambata: 08 AM - 15 PMSambata: 08 AM - 15 PMSambata: 08 AM - 15 PMSambata: 08 AM - 15 PM

·         Duminica: InchisDuminica: InchisDuminica: InchisDuminica: Inchis

Magazinul UTILULMagazinul UTILULMagazinul UTILULMagazinul UTILUL
Materiale de constructii si sanitare, decoratiuni interioare si exterioare 
Sobe si semineuri, caramida refractara

Date identificare firma:Date identificare firma:Date identificare firma:Date identificare firma:
Sc Alexana Transexim 25 SrlSc Alexana Transexim 25 SrlSc Alexana Transexim 25 SrlSc Alexana Transexim 25 Srl
CUICUICUICUI: RO 2793328
Nr.Inreg.Reg.Com.:Nr.Inreg.Reg.Com.:Nr.Inreg.Reg.Com.:Nr.Inreg.Reg.Com.: J40/25866/1992
Sediu social:Sediu social:Sediu social:Sediu social: str. Capalna, nr.24, bl.15L, scara 1, ap.14, sector 1, Bucuresti
Banca: Credit Europe Bank, sucursala TitanBanca: Credit Europe Bank, sucursala TitanBanca: Credit Europe Bank, sucursala TitanBanca: Credit Europe Bank, sucursala Titan
Cont IBAN: RO08FNNB001502384511RO01Cont IBAN: RO08FNNB001502384511RO01Cont IBAN: RO08FNNB001502384511RO01Cont IBAN: RO08FNNB001502384511RO01
Cont TREZORERIE: RO03TREZ7015069XXX002571Cont TREZORERIE: RO03TREZ7015069XXX002571Cont TREZORERIE: RO03TREZ7015069XXX002571Cont TREZORERIE: RO03TREZ7015069XXX002571

Adresa magazin Bucuresti:Adresa magazin Bucuresti:Adresa magazin Bucuresti:Adresa magazin Bucuresti:
1. sos Fundeni, nr. 118, sector 2,  Bucuresti 
Se accepta plata cu carduri:

Telefon: 021/255.66.06 sau 021/255.70.22 sau 021/255.70.23
Fax: 021/255.70.22

Mobil: 0736.617.674 / 0722.171.758 / 0723.199.066 / 0371026530
Email:  office@utilul.ro
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