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�   CONDIȚII DE GARANȚIE

HORNBACH Centrala SRL, str. Hornbach nr. 17-21, Domnești, jud. Ilfov, cod 077090, www.hornbach.ro

1. TERMENUL DE GARANȚIE
Termenul de garanție este de 2 ani. Termenul de garanție 

începe de la data cumpărării. Vă rugăm să păstrați în 

condiții bune bonul fiscal original sau factura fiscală 

originală pentru a dovedi data achiziției.

2. CONȚINUTUL GARANȚIE
Garanția se aplică exclusiv pentru creșterea plantelor per-

ene rezistente pe timp de iarnă. Garanția se aplică în Uni-

unea Europeană și Elveția. Garanția este valabilă doar în 

țara în care a fost cumpărat articolul.

Garanția nu se aplică în cazul deteriorării plantelor

• cauzată de plantare și îngrijire necorespunzătoare

• forță majoră

• deteriorare intenționată

Neincluse în garanție sunt toate plantele în ghiveci cât și 

brazii de Crăciun (în ghiveci și tăiați). Garanția nu se aplică 

în cazul deteriorării pieselor de uzură cauzate de uzura 

normală. Garanția nu include nici daunele colaterale, nici 

daunele indirecte.

3. DURATA MEDIE DE UTILIZARE
Pe durata garanției, HORNBACH va examina artico-

lul pentru a constata dacă s-a produs cazul de garanție. 

Dacă situația este acoperită de garanție, HORNBACH 

înlocuiește articolul printr-un articol de același tip sau res-

tituie prețul de cumpărare. Opțiunea HORNBACH (înlo-

cuire sau restituirea prețului de cumpărare) se dispune la 

discreția garantului. Articolul înlocuit trece în proprietatea 

garantului.

Serviciile aferente garanției nu conduc la prelungirea ter-

menului de garanție. Prestarea serviciilor de garanție nu 

duce la acordarea unui nou termen de garanție.

4. SOLICITAREA GARANȚIEI
Pentru solicitarea garanției, vă rugăm să vă adresați celui 

mai apropiat magazin HORNBACH. Coordonatele aces-

tuia le găsiți la www.hornbach.ro. Sau contactați garantul 

la următoarea adresă de e-mail: info_ro@hornbach.com. 

Garanția poate fi solicitată numai prezentând bonul fiscal 

original sau factura fiscală originală, resp. bonul electro-

nic din contul de client.

5. DREPTURI LEGALE
Drepturile din această garanție se aplică suplimentar 

drepturilor dumneavoastră prevăzute în legislația cu pri-

vire la garanții și răspunderea pentru produse, la care 

puteți apela în mod gratuit. Garanția nu limitează dreptu-

rile dumneavoastră prevăzute în legislație. 

HORNBACH Centrala SRL, str. Hornbach nr. 17-21, Domnești, jud. Ilfov, cod 077090 (HORNBACH) acordă garanția de 

creștere pentru toate plantele de exterior perene, rezistente pe timp de iarnă.


