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RORORORO    GaranţieGaranţieGaranţieGaranţie::::    
    
Acest articol marca AVITAL a fost produs în conformitate cu cele mai moderne metode de fabricaţie, fiind supus unui control de 
calitate permanent şi strict.  
 
HORNBACH Centrala SRL, str. Hornbach nr. 17-21, Domnești, jud. Ilfov, cod 077090 (numit în continuare Garant) garantează 
conform dispoziţiilor de mai jos pentru calitatea  bateriilor de baie / bucatarie AVITAL 
 
1. 1. 1. 1. Termenul de garanţieTermenul de garanţieTermenul de garanţieTermenul de garanţie        
 
Termenul de garanţie este de 10 ani. Termenul de garanţie începe de la data cumpărarii. Vă rugăm să păstraţi în condiţii bune 
bonul fiscal original sau factura fiscală originală pentru a dovedi data achiziţiei. 
 
2. 2. 2. 2. Conţinutul garanţieiConţinutul garanţieiConţinutul garanţieiConţinutul garanţiei    
 
Garanţia se aplică exclusiv pentru defecte de fabricaţie sau de material al bateriilor AVITAL. Garanţia se aplică numai în cazul 
utilizării articolului pentru uz personal. Garanţia nu se aplică în cazul defectelor cauzate de 
 

• Montaj greşit sau racordare greşită 
• Folosirea în alte scopuri decât cele indicate în specificaţiile tehnice 
• .Întreţinere şi curăţare insuficientă sau deficitară 
• Mânuire abuzivă sau avariere intenţionată 
• Folosirea unor piese de schimb care nu sunt originale 
• Sau atacul unor materiale chimice asupra bateriilor  

 
Garanţia nu se aplică în cazul deteriorării pieselor consumabile (de ex. LED sau tehnica cu senzor) cauzate de uzura normală sau 
a daunelor la consumabile (cartuşe,perlatoare,furtune pt pare de duş,garnituri sau scurgeri mobile). In cazul deteriorarii consu-
mabilelor este valabila garanţia de 2-ani pentru piesele de schimb AVITAL. Garanţia nu include daunele colaterale sau daunele 
indirecte, precum şi posibilele costuri de montaj şi demontaj. 
 
  
4444. . . . ServiciiServiciiServiciiServiciilelelele aferente garanţiei aferente garanţiei aferente garanţiei aferente garanţiei    
 
Pe durata garanţiei garantul va examina articolul defect care i se prezintă pentru a constata dacă s-a produs riscul garantat. În 
cazul producerii riscului garantat, garantul va repara sau va înlocui articolul respectiv pe propria sa cheltuială. În cazul în care 
articolul respectiv nu mai poate fi livrat la momentul producerii riscului garantat, garantul are dreptul să înlocuiască articolul cu 
un produs similar. Articolul defect înlocuit sau piesele defecte înlocuite ale acestuia trec în proprietatea garantului.  
 
Serviciile aferente garanţiei (reparaţie sau înlocuire) nu duc la prelungirea termenului de garanţie. Prestarea serviciilor de garan-
ţie nu duce la acordarea unui nou termen de garanţie. 
 
5555. . . . SolicitareaSolicitareaSolicitareaSolicitarea garanţiei garanţiei garanţiei garanţiei    
 
Pentru solicitarea garanţiei vă rugăm să vă adresaţi celui mai apropiat magazin HORNBACH. Coordonatele acestuia le găsiţi la 
adresa de internet www.hornbach.ro.  
 
Sau contactaţi garantul la următoarea adresă de e-mail pentru a stabili expedierea resp. ridicarea articolului defect: in-
fo_ro@hornbach.com 
        
Garanţia poate fi solicitată numai prezentând bonul fiscal original sau factura fiscală originală.  

    
6666. . . . DreptDreptDreptDrepturi legaleuri legaleuri legaleuri legale    
    
GaranţiaGaranţiaGaranţiaGaranţia nu nu nu nu limit limit limit limiteazăeazăeazăează drepturil drepturil drepturil drepturileeee Dvs. prevăzute în l Dvs. prevăzute în l Dvs. prevăzute în l Dvs. prevăzute în legislaţia cu privire la garanţiiegislaţia cu privire la garanţiiegislaţia cu privire la garanţiiegislaţia cu privire la garanţii şi răspunderea pentru produse şi răspunderea pentru produse şi răspunderea pentru produse şi răspunderea pentru produse.  


