
Procedura de solicitare și acordare a garanției
Garanţia se acordă exclusiv în cazul existenţei unei facturi fiscale / bon fiscal.
Revendicarea garanției privind neconformităţile reclamate la produsul achiziţionat se face în scris și trebuie însoţită de Certificatul de Garanţie valabil și de factura de achiziţie. 
Neconformităţile reclamate trebuie constatate de către Montatorul lucrării, care va înainta către BRAVO EUROPA SRL (numită în continuare BRAVO) formularul de reclamaţie 
pus la dispoziţia reclamantului  de  către   BRAVO.
În  cazul  în  care  din  documentaţia  transmisă,  rezultă  întrunirea  tuturor  condiţiilor  de  garanţie, BRAVO va trimite un reprezentant, care  într-un  interval  de  30 zile va 
stabili, după caz, măsurile corective  și termenele de realizare a acestora. În acest sens, reclamantul se obligă să permită accesul reprezentanţilor BRAVO la produsele care fac 
obiectul reclamaţiei pentru verificarea, repararea sau înlocuirea  acestora.
Reclamaţia va fi trimisă la: BRAVO EUROPA SRL, Str. Muncii, nr. 55, oraș Fundulea, judeţ Călărași, 915200, România, tel: 004 0374 202 406, fax: 004 0374 202 407, www.bravo-
europa.eu, office@bravo-europa.eu, specificând numele, adresa și numărul de telefon al proprietarului, dovada achiziției și data acesteia, natura neconformității și data la care 
a fost identificată.
Prezentul certificat de garanție este redactat și acționează în conformitate cu Legea nr. 449/ 2003 privind vânzarea de produse și garanțiile asociate, Ordonanța nr. 21/ 1992 
privind protecția consumatorilor și Legea 269/ 2004 republicată în 2008 privind Codul consumului.

Modalități de remediere a garanției
Prin prezenta Garanţie se acordă în mod exclusiv, la propria alegere a BRAVO, următoarele soluţii de remediere: a) revopsirea produselor; sau b) asigurarea gratuită a înlocuirii 
produselor (dar nu a instalării acestora); sau c) rambursarea costurilor revopsirii sau a înlocuirii de către Cumpărător, cu condiţia, ca suma acestei rambursări să nu depășească 
în nici un caz preţul iniţial de cumpărare al produselor.
Revopsirea sau înlocuirea, executate sub Garanţie, nu prelungesc în nici un caz durata iniţială a Garanţiei acordată produselor originale.
BRAVO nu va fi răspunzătoare în nici un caz de costurile solicitate de părţile terţe care au intervenit sau vor interveni asupra produselor, pentru remedierea defectelor acestora, 
cu excepţia cazului în care se autorizează acest lucru în mod specific și în scris de către BRAVO înainte de efectuarea oricărei astfel de lucrări.

Condiții de acordare a garanției. BRAVO acordă garanție pentru:
1. produsele vândute, transportate, depozitate, utilizate în conformitate cu “Instrucțiunile de transport, depozitare și utilizare”
2. produse care au fost montate și expuse în condiţii normale de factori de mediu, conform “Principii de montaj” de pe verso  
3. produsele pentru care au apărut defecte sau deformări în exploatarea normală, din categoria:
    a - defecte vizibile reclamate la recepția mărfii
   b - defecte ale stratului de vopsea (crăpături, fisuri, exfolieri) care să se evidențieze la o inspecție vizuală și care nu au apărut în timpul  manevrării, instalării, utilizarii și 
mentenanţei produselor.
    c - defecte rezultate în urma decolorării sau schimbării culorii neuniform, între suprafeţele care sunt expuse în mod egal la radiații UV, pentru produsele din același lot.
    d - defecte determinate de coroziunea materiei prime pe perioadele mai sus menţionate.

*Se va bifa opțiunea din dreptul produsului achiziționat, cu termenul de garanţie aferent.

CERTIFICAT DE GARANȚIE
BRAVO EUROPA SRL certifică produsele

PREZENTUL CERTIFICAT DE GARANŢIE NU ESTE VALABIL DECÂT: COMPLETAT, SEMNAT ȘI ȘTAMPILAT DE CĂTRE PARTENER, MONTATOR
ȘI BENEFICIAR, ÎN ORIGINAL, ÎNSOŢIT DE FACTURA ORIGINALĂ DE ACHIZIŢIE A PRODUSELOR CARE FAC OBIECTUL GARANŢIEI.
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DISTRIBUITOR:

BENEFICIAR:

FACTURA: MONTATOR:

DATA ÎNCHEIERII MONTAJULUI:

(nume societate, punct de lucru, nume și prenume reprezentant, semnătură și ștampilă)

(nume și prenume, adresă, ștampilă sau CNP)

SEMNĂTURĂ BENEFICIAR:

Condiții  de excludere  a  garanției. BRAVO  nu acordă garanție  pentru:
1.  produse cu deformări mecanice sau de altă natură rezultate din transport, depozitare, manipulare și utilizare defectuoasă a produselor BRAVO, Toate 
acestea, neconforme cu “Iinstrucţiunile de transport, depozitare și utilizare” de pe verso
2.  produse cu deformări sau defecte rezultate din montajul defectuos, neconform cu “Principiile de montaj” de pe verso
3.  produsele pentru care au apărut defecte și deformări din categoria:
   a - deformări rezultate din contactul produselor cu agenţi de coroziune (acizi, excremente de animale/păsări, pământ, cupru, beton umed, mortar, vopsea, 
etc) sau cu medii agresive (aer cu un bogat conţinut de sare, vecinătatea unei surse de căldura, etc).
  b - deformări rezultate din depozitarea produselor pe o perioadă îndelungată de timp în condiţii necorespunzătoare, respectiv în spaţii neaerisite, 
neacoperite, sau în contact permanent și prelungit cu apa.
   c - deformările sau defectele rezultate din debitarea produselor cu disc abraziv sau cu alte scule pentru tăiere care produc încălzirea locală a produsului 
prelucrat și/sau particule de metal topit.
   d - defecte determinate de oxidarea și deteriorarea prematură cauzată de faptul că produsele au fost montate fără a se face posibilă ventilarea naturală a 
învelitorii, fenomen care duce la apariţia condensului pe faţa interioară a materialelor
   e - defectele sau deformările reultate din execuţia operaţiunilor de îndoire a produselor la o temperatură de lucru mai mică de -10°C (îndoire cu ajutorul 
mașinii), respectiv +5°C (îndoire cu scule de mână).
    f - deformări sau deteriorări determinate de trecerea timpului, cum ar fi schimbarea culorii.
   g - defectele vizibile ale produselor reclamate dupa recepția lor.
   h - deformări, deteriorări sau defecte care au apărut datorită unor condiții extreme ale vremii (grindină, furtună, ploi acide, dezastre naturale) sau cazuri de 
forță majoră (revoltă, război, explozii, incendii, emisii de radiaţii, gaze sau vapori nocivi).
    i - defecte cauzate de neîndepărtarea resturilor rezultate de pe produse, în urma lucrărilor de montaj.
    j - decolorare, variaţii de culoare  sau  stabilitatea culorii între zonele vopsite și restul suprafeţelor produselor care au fost tratate cu vopsea de retuș
   k - oxidul de zinc (rugină albă) pe suprafața tablei de zinc sau aluminiu zinc nu sunt considerate defecte.

Instrucţiuni de transport, depozitare și utilizare pentru tabla cutată

Transport și depozitare
Tabla cutată și accesoriile se transportă pe paleți din lemn pentru a se evita îndoirea și lovirea. Se depozitează în spații uscate și aerisite, protejate de soare 
și de umezeală, ferite de substanțe agresive (de ex. acizi). 
Tabla cutată se stochează pe paleți din lemn. Paleții trebuie acoperiți, dar asigurându-se în același timp circulația aerului pentru a preveni formarea 
condensului. Stocarea tablei cutate în exterior trebuie să fie temporară, pentru o perioada  de maxim  72 de ore.
Tăiere
Se vor folosi scule speciale de tinichigerie (foarfecă electrică sau manuală). Se interzice strict debitarea cu ajutorul polizorului unghiular (flex).
Curățare după tăiere
Pilitura rezultată în urma tăierii este îndepărtată cu ajutorul unei perii moi. Vopseaua pentru retușare se folosește pentru produsele prevopsite la acoperirea 
zgârieturilor accidentale și la protejarea zonelor debitate. A nu se utiliza pe suprafețe mari, deoarece pot apărea diferențe de culoare.
Utilizare tablă cutată
Produsele vor fi utilizate în conformitate cu specificațiile tehnice și principiile de montaj emise de BRAVO, în vigoare la data vânzării.
Principii de montaj pentru tabla cutata
Produsele trebuie să fie montate  în conformitate cu specificațiile tehnice din principii de montaj emise de Bravo, în vigoare la data vânzării.
1. Prealabil realizării montajului, se îndepartează folia de protecție de pe suprafața panourilor de tablă cutată.
2. Panourile de tablă cutată se pot monta direct pe suportul de scândură sau pe rețea de șipci, pentru acoperișuri ventilate.
3. Pentru fixarea panourilor de tablă cutată se folosesc șuruburi autoforante 4.8 x 35 mm, respectiv 4.8 x 20 mm, vopsite în aceeași culoare cu panourile și 
revăzute cu garnitură de cauciuc EPDM. Consumul este de 6-7 buc/m² șuruburi 4.8 x 35 (șurub fixare panou în suport lemnos) si 3-4 buc/m² șuruburi 4.8 x 
20 (șurub fixare elemente tinichigerie).
4. Panourile se montează cu suprapunere transversală de minim 100 mm. Pe lungime, panourile se montează prin suprapunerea unei singure cute.  
Așezarea panourilor se efectuează din josul pantei în sus. Înainte de începerea montajului se va urmări determinarea  unghiului dintre  linia  streșinii și  cea 
a  frontonului. În funcție de  rezultatul  obținut, panourile vor fi debitate pentru a obține o dispunere perpendiculară a lor pe streașină. 
5. Montajul elementelor de tinichigerie include: șorț de jgheab, cornier de margine și coamă.
6. Important: Panta structurii acoperișului trebuie să fie minim 14 grade. Distanța între șipcile suport de 400 mm.
Notă.  Tabla cutată cu grosime < 0,4mm nu va fi folosită pentru acoperire/învelitori.
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