
 

              
                   
  CERTIFICAT DE GARANTIE 

Prin prezentul certificat garantam calitatea produselor livrate, timp de 24 luni de la data vânzării, cu condiția respectării cerințelor 
de transport, manipulare, depozitare, conservare, utilizare (la parametrii specificați si conform instrucțiunilor). 
-Produsele se garantează pentru neconformitățile nesesizate la livrare (vicii ascunse). 
-Termenul  de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a sesizat defectarea produsului la unitatea de service 
pana la data repunerii acestuia in funcțiune 
-Asigurarea garanției se face prin repararea/ înlocuirea/ sau restituirea contravalorii aparatului de către unitatea de service abilitata 
menționata in certificatul de garanție, in termen de 15 zile lucrătoare. 
- Produsele se certifica prin declarațiile de conformitate . 
 -Garanția se pierde daca : 
-Produsele se deteriorează la utilizator datorita acțiunilor neconforme ale acestuia. 
-Produsele sunt utilizate la alți parametri decât cei specificați. 
-Defecțiunile provocate de supratensiune in rețeaua electrica sau descărcări atmosferice nu fac obiectul garanției. 
--S.C.PROMELEK XXI S.A.. declara pe proprie răspundere ca produsul vândut corespunde documentațiilor de execuție ale fabricantului si 
este in conformitate cu legea 449/2003 si cu OUG 174/2008. 
-Garanția produselor este asigurata de către firma S.C. PROMELEK XXI S.A.., str. Libertății nr.21, Apahida , telefon 0264-207200; fax 
0264232092 la sediul sau. 
- Garanția produselor este asigurata in conformitate cu legea 449/2003 si cu ordonanța nr.9/2016 
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Produs:....................................................................................... 

Cumparator ………………............................ .......................... 

Adresa………………................................................................ 

Magazin………………….......................................................... 

Data vanzarii............................... Factura Nr............................. 

Produs:.......................................................................................  

Cumparator ………………............................ .......................... 

Adresa………………................................................................ 

Magazin………………….......................................................... 

Data vanzarii............................... Factura Nr............................. 


