
 

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

RORORORO    GaranGaranGaranGaranţţţţieieieie::::    
    
Acest articol,marca Konsta, 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) garan-
tează conform dispoziţiilor de mai jos pentru calitatea  produselor Konsta. 
 
1. 1. 1. 1. Termenul de garanTermenul de garanTermenul de garanTermenul de garanţţţţieieieie     
Termenul de garanţie este de 5 ani. Termenul de garanţie începe de la data livrării. Vă rugăm să păstraţi în condiţii bune 
bonul fiscal original sau factura fiscală originală pentru a dovedi data achiziţiei. 
 
2. 2. 2. 2. ConConConConţţţţinutul garaninutul garaninutul garaninutul garanţţţţieiieiieiiei 
Garanția pentru casele de gradina, gheretele de unelte, carporturile și pavilioanele mărcii Konsta se aplică exclusiv lem-
nului, construcției și stabilității, dacă produsul  este instalat și întreținut în mod corespunzător . 
Pentru toate protectiile vizuale, impregnate sub presiune, spaliere și garduri ,Hornbach preia o garanție de 5 ani împotriva 
putrezirii sau a ciupercilor care distrug lemnul .    
Garanţia se aplică numai în cazul utilizării articolului pentru uz personal. Garanţia nu se aplică în cazul defectelor cauzate 
de 
 

• Montaj necorespunzator 
• Manipulare sau utilizare necorespunzatoare 
• Intretinerea sau curatarea inadecvata / necorespunzatoare 
• Actionare violenta asupra produsului 
• Utilizarea pieselor de schimb neoriginale 
• Influența chimică, electrică sau electronică necorespunzătoare    
• Modificări la articol din cauza condițiilor meteorologice și a luminii directe a soarelui    
• Utilizarea comercială sau închirierea articolelor    
• Contactul direct între stalpul de gard și sol    

 
În plus, garanția nu acoperă daune cum ar fi abaterile de culoare, matuire, crăpăturile, fisurile sau modificări simi-
lare.cauzate de uzura normală. Garanţia nu include daunele colaterale sau daunele indirecte, precum şi posibilele costuri 
de montaj şi demontaj. 
 
3333. . . . ServiciiServiciiServiciiServiciilelelele    aferente garanaferente garanaferente garanaferente garanţţţţieiieiieiiei 
Pe durata garanţiei garantul va examina articolul defect care i se prezintă pentru a constata dacă s-a produs riscul garan-
tat. 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 pro-
prietatea garantului. Reparaţia sau înlocuirea se efectuează într-un termen de 15 zile calendaristice de la reclamarea 
defectului de către cumpărător. 
 
Serviciile aferente garanţiei (reparaţie sau înlocuire) nu duc la prelungirea termenului de garanţie. Prestarea serviciilor de 
garanţie nu duce la acordarea unui nou termen de garanţie. 
 
4444. . . . SolicitareaSolicitareaSolicitareaSolicitarea    garangarangarangaranţţţţieiieiieiiei 
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.  

    
5555. . . . Drepturi legaleDrepturi legaleDrepturi legaleDrepturi legale    
    
GaranGaranGaranGaranţţţţiaiaiaia    nunununu    limitlimitlimitlimiteazeazeazeazăăăă    drepturildrepturildrepturildrepturileeee    Dvs. prevDvs. prevDvs. prevDvs. prevăăăăzute zute zute zute îîîîn ln ln ln legislaegislaegislaegislaţţţţia cu privire la garania cu privire la garania cu privire la garania cu privire la garanţţţţiiiiiiii    şşşşi ri ri ri răăăăspunderea pentru produsespunderea pentru produsespunderea pentru produsespunderea pentru produse.  


