
 

1. Cupon  pentru  reparaţii 
Data recepţiei: anul …………luna ….…….....ziua..............…. 

Defecţiunea constatată: ………....……………..………… 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Defecţiunea remediată: ……………………………………...... 

Noul termen de garanţie:……………………………………… 

----------------------------------------------------------------------------- 

2. Cupon  pentru  reparaţii 
Data recepţiei: anul …………luna ….…….....ziua..............…. 

Defecţiunea constatată: ………....……………..………… 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Defecţiunea remediată: ……………………………………...... 

Noul termen de garanţie:……………………………………… 

----------------------------------------------------------------------------- 

3. Cupon  pentru  reparaţii 
Data recepţiei: anul …………luna ….…….....ziua..............…. 

Defecţiunea constatată: ………....……………..………… 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Defecţiunea remediată: ……………………………………...... 

Noul termen de garanţie:……………………………………… 

----------------------------------------------------------------------------- 

4. Cupon  pentru  reparaţii 
Data recepţiei: anul …………luna ….…….....ziua..............…. 

Defecţiunea constatată: ………....……………..………… 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………….. 

Defecţiunea remediată: ……………………………………...... 

Noul termen de garanţie:……………………………………… 

----------------------------------------------------------------------------- 

STIMAŢI CUMPĂRĂTORI ! VĂ RUGĂM SĂ VERIFICAŢI  DACĂ 

CERTIFICATUL DE GARANŢIE A FOST COMPLETAT EXACT ! 

 

Contoare energie 
 

CERTIFICAT DE GARANŢIE 
_____________________________________________________________ 

 

                                       Nr. de înregistrare: …...……….. 

 

Denumirea aparatului: ….....……………………………………………… 

       

Tipul aparatului:  …………………………………………………………. 

 

Nr. serie :   ……...........…………………………………………………… 

 

Termen de garanţie:       ..............   luni /de la data cumpărării/. 

 

Importator:  

 

 
 

 
 

Unit. vânzătoare: ………………………  Data vânzării: ……………….. 

 

 

                          LS                                     Semnătura cumpărătorului: 

 

     …..…………………. 

 

AM CITIT CONDIŢIILE DE ACORDARE A GARANŢIEI ANEXATE 

ŞI AM LUAT LA CUNOŞTINŢĂ. NU AM OBIECŢIUNI. 

 

407035 com. Apahida,  

str. Libertăţii nr. 21 

Tel. 0264-207200,  

Fax: 0264-232092 



CONDIŢII DE GARANŢIE 
 

1. Perioada de garanţie pentru contoarele de energie tip PMD-CE-

05370, PMD-CE-15470, PMD-CE-15471 şi PMD-CE-15472 este de 

24 luni de la data cumpărării. Aceste produse nu sunt omologate de 

către Renel şi pot fi utilizate doar pentru contorizare pasantă. 

2. În perioada de garanţie drepturile consumatorului sunt cele stabilite 

în legea 449/2003, ordonanţa 21/1992. 

3. În cazul solicitărilor de reparaţii în garanţie, cumpărătorul este 

obligat să prezinte Certificatul de garanţie împreună cu 

chitanţa/factura de cumpărare a aparatului. 

4. În cadrul termenului de garanţie vânzătorul răspunde faţă de 

consumator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul 

când au fost livrate produsele. Garanţia nu exclude răspunderea 

rezultată din garanţia legală pentru viciu ascuns. 

5. În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul să i se aducă 

produsele la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, în 

funcţie de opţiunea consumatorului, conform art. 11 din Legea 

449/2003, sau să beneficieze de reducerea corespunzatoare a preţului 

ori de rezoluţiunea contractului privind acele produse, în condiţiile 

art. 13 şi 14 din acelaşi act normativ. 

6. În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita 

vânzătorului, ca măsura reparatorie, înlocuirea sau repararea 

produsului în funcţie de opţiunea sa, în fiecare caz fără plată, cu 

excepţia situaţiei în care această solicitare este imposibilă sau 

disproportionată. O măsură reparatorie va fi considerată ca 

disproportionată, daca ea impune vânzătorului costuri care sunt 

nerezonabile în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se 

în considerare:  

a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele dacă nu ar fi existat lipsa de 

conformitate;  

b) importanţa lipsei de conformitate;  

c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar putea fi realizată fără un 

inconvenient semnificativ pentru consumator.  

O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu 

are un produs identic pentru înlocuire.  

7.  Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei 

perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord între vânzător 

şi consumator, şi fără niciun inconvenient semnificativ pentru 

consumator, luându-se în considerare natura produselor şi scopul 

pentru care acesta a solicitat produsele. Intervalul de timp pentru 

repararea sau înlocuirea produsului este de max. 15 zile 

calendaristice. 

 

 

 

8. Deteriorările de genul zgârieturilor, şocurilor sau rupturi ale 

elementelor demontabile sau nedemontabile care nu au fost aduse la 

cunoştinţa vânzătorului în momentul achiziţionării NU INTRĂ ÎN 

GARANŢIE. 

9. Durata medie de utilizare a produselor este de 5 ani. Pe această 

perioadă cumpărătorul beneficiază, contra cost, de service post-

garanţie. 

10. Drepturile conferite prin lege consumatorului nu sunt afectate prin 

garanţia oferită. 

11. Vânzătorul are obligaţia de a prezenta consumatorului, la cererea 

acestuia, cu ocazia cumpărării, modul de utilizare şi funcţionalitatea  

produsului ce urmează să fie vândut. 

PIERDEREA GARANŢIEI 

Garanţia se pierde la îndeplinirea oricăreia din condiţiile de mai jos: 

1. Neprezentarea la solicitarea reparaţiei a chitanţei/facturii de 

cumpărare a produsului, însoţite de prezentul certificat de garanţie 

având toate rubricile completate. 

2. Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, 

manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere prevăzute în prospectele 

şi instrucţiunile ce însoţesc produsul la livrare. 

3. Constatarea de către specialiştii firmei a faptului că defectul reclamat 

nu se datorează vinei producătorului (de ex. şocuri de tensiune pe 

reţea). 

4. Încredinţarea produsului spre a fi reparat altor persoane / firme 

neautorizate. 

5. Utilizarea produsului în alt regim de lucru decât cel casnic. 

6. Modificarea / desigilarea aparatului de către persoane necalificate / 

neautorizate. 

Adresa service-ului: 

 

       PROMELEK XXI SA 

407035 com. Apahida,  

str. Libertăţii nr. 21  

Fax: 0264-232092   

       marketing@promelek.ro  

  

 


