Str. IC Bratianu 164, Depozit Faza 3
Braneşti - Ilfov
Tel: 021 569 80 61 / 569 80 62
Fax: 021 569 80 59
www.makita.ro
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Data intrării în service: ...............................
Data reparaţiei: ............................................
Data expedierii : ..........................................
Service autorizat: …………………………....
Inginer service: ………………………….......
Semnătura
şi stampila

Data intrării în service: ...............................
Data reparaţiei: ............................................
Data expedierii : ..........................................
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Service autorizat: …………………………....
Inginer service: ………………………….......
Semnătura
şi stampila

Data intrării în service: ...............................

Data reparaţiei: ............................................

24 luni - pentru masini

12 luni - pentru acumulatori, incarcatoare, lanterne

Produsul achizitionat este conform cu standardele de calitate aplicabile, Declaratia de
Conformitate este disponibila in manualul de utilizare.

IMPORTANT
Pentru eventualele solicitări de reparaţii în perioada de garanţie vă recomandăm să vă adresaţi
direct celui mai apropiat centru de service cuprins în lista anexată, valabilă la data emiterii
certiﬁcatului sau să contactaţi vânzătorul de la care aţi achiziţionat produsul.
Lista actualizată se regăseşte pe www.makita.ro.

CUMPĂRĂTORUL certiﬁcă faptul că s-a efectuat proba de funcționare a produsului, a primit
instrucțiunile de utilizare în limba română, s-a prezentat modul de utilizare și întreținere, a primit
produsul complet, în perfectă stare de funcționare și s-au veriﬁcat corectitudinea datelor
înscrise în Certiﬁcatul de Garanție.

Data expedierii : ..........................................

Service autorizat: …………………………....
Inginer service: ………………………….......
Semnătura
şi stampila

Semnătura

LISTĂ CENTRE SERVICE

CONDIŢII DE GARANŢIE
Drepturile consumatorului sunt conforme prevederilor OG 21/92 şi L449/2003 cu modiﬁcările şi completările ulterioare
Certiﬁcatele care conțin date eronate, stersături, modiﬁcări neautorizate nu sunt valabile!

1.

În cazul solicitarilor de reparații în garanție, cumpărătorul este obligat să prezinte Certiﬁcatul de Garanție împreună cu
factura/chitanța originală de cumpărare a produsului.
2. Perioada de garanție acordată de fabricant pentru produsele menționate pe factura/chitanța de cumpărare decurge de la data
cumpărării.
3. Garanția acordată produselor se referă numai la eventualele vicii ascunse de material și/sau manoperă.
Aceasta nu se acordă sau se poate pierde în următoarele cazuri:
- orice produs Makita fără marcaj CE sau care nu este un produs original Makita.
- defectele cauzate de folosirea produsului într-un mod neconform manualului de utilizare cu referire la utilizare
defectuoasă, neglijentă, slabă mentenanță,suprasolicitare, cădere, lovire, tensiune de utilizare neconformă speciﬁcatiilor, etc.
- uzura normală a elementelor consumabile precum burghie, lame, discuri de tăiere, hârtie abrazivă, dălți, șine și lanțuri de
tăiere, ambreiaje, ansamblu starter, pinion de lanţ, capete cu ﬁr (autocut).
- uzura normală și/sau ruperea elementelor aﬂate în componenţa produsului cauzată de utilizarea intensivă sau neglijentă
precum: bucşe, rulmenți, simeringuri, pistoane, perii de carbon, mandrine, sisteme de ﬁxare a accesoriilor, cabluri de
alimentare, acumulatori, garnituri, o-ringuri, ﬁltre de aer şi combustibil, bujie, mânere, manete, pistol de presiune, furtunuri,
cabluri de acţionare şi altele asemenea.
- defecte cauzate de folosirea unor accesorii ataşabile sau consumabile care nu sunt originale Makita sau care nu sunt
compatibile cu produsul.
- intervenții tehnice și/sau modiﬁcări neautorizate ale produsului.
- deteriorări de genul zgârieturilor sau rupturi ale elementelor demontabile/nedemontabile care nu au fost aduse la
cunoștiința vânzătorului la data achiziției.
- lipsa posibilității de identiﬁcare cauzate de deteriorarea sau lipsa etichetei produsului.
- defectele cauzate motoarelor termice prin utilizarea de amestec combustibil necorespunzător.
- folosirea de uleiuri calitativ inferioare pentru amestec în cazul motoarelor 2T, pentru motor în cazul motoarelor 4T, pentru
lubriﬁerea garniturii tăietoare în cazul motoﬁerăstraielor.
- lipsa facturii originale de achiziție și a certiﬁcatului de garanție original emis de către MAKITA ROMANIA, completat
integral și semnat de către vânzător și cumpărător.
4. Durata termenului de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data la care cumpărătorul a prezentat produsul defect,
împreună cu documentele aferente și până la data repunerii acestuia în stare de funcțiune şi a notiﬁcării în scris în vederea
ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.
5. Durata medie de utilizare a produselor este de 6 ani. Pentru această perioadă cumpărătorul beneﬁciază, contra cost, de
service post-garanție, cu piese originale.
6. În cadrul termenului de garanție, remedierea produsului trebuie efectuată într-o periodă rezonabilă de timp, stabilită de comun
acord, în scris, între vânzător (ASA) şi consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data
la care cumpărătorul a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.
7. În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita VÂNZĂTORULUI în primul rând repararea produsului sau
are dreptul de solicita înlocuirea acestuia, în ﬁecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau
disproporţionată.
8. Producătorul/vânzătorul nu este răspunzător de daunele provocate produsului de către fenomenele naturale (trăsnet,
inundaţii, cutremur, etc.), incendii, neglijenţă în exploatare, deteriorări mecanice, etc.
IMPORTANT: REPARAȚIILE NECORESPUNZĂTOARE EFECTUATE ASUPRA PRODUSULUI POT AFECTA
SECURITATEA ACESTUIA ȘI POT PRODUCE DEFECȚIUNI IREMEDIABILE. PENTRU A EVITA ACESTE SITUAȚII
VĂ RECOMANDĂM EFECTUAREA ORICĂROR REPARAȚII/VERIFICARI ÎN EXCLUSIVITATE LA CENTRELE
SERVICE AUTORIZATE DE MAKITA ROMANIA SRL.
INFORMAȚII IMPORTANTE ŞI RECOMANDĂ
RI
1. În vederera prevenirii deteriorării produselor şi a funcţionării acestora în condiţii de securitate deplină vă recomandăm să citiţi
cu atenţie manualul de instrucţiuni.
2. Centrele de service autorizate pot avea autorizări speciﬁce :
SE - SCULE ELECTRICE; SB - UTILAJE PE BENZINA; B&S/H - masini de tuns gazonul pe benzina cu motor
BRRIGS&STRATTON/HONDA
3. Motoarele termice ale mașinilor de tuns gazonul se livrează fără ulei! Adăugaţi ulei înainte de utilizare conform manual.
4. Garanţia motoarelor termice care echipează mașinile de tuns gazon este asigurată numai centrele care au abilitare B&S sau
HONDA.
5. Pentru utilajele echipate cu motor termic se va utiliza numai benzină fără plumb (CO95) şi după caz, în funcţie de tipul de
motor, în amestec cu tipul de ulei special destinat motoarelor 2T, disponibil la distribuitori şi la centrele de service autorizate.
6. Vă recomandăm să păstraţi ambalajul produsului pentru situaţia în care se impune trimiterea acestuia către centrul de
service.
7. Makita România pune la dispozitia cumpărătorilor prin intermediul centrelor de service autorizate servicul gratuit PRIMA
PORNIRE MOTOUTILAJ. Scopul acestuia este instruirea şi familiarizarea cu modul corect de exploatare şi întreţinere al
produselor.
Acest serviciu este supus unor termene şi condiţii. Informaţii suplimentare disponibile pe www.makita.ro.
8. Operaţiile de întreținere, curăţare şi reglaj nu intră sub incidenţa garanţiei.
9. Lista actualizată a centrelor de service se găseşte pe www.makita.ro.
Conditii de acordare a garantiei pentru acumulatori:
1. Numai acumulatorii achizitionati din Romania de la distribuitorii autorizati beneﬁciaza de garantie
2. La solicitarea garantiei este necesara prezentarea facturii in original si a certiﬁcatului de garantie
3. Acumulatorul trebuie sa ﬁe intact fara urme de lovire, ﬁsuri, modiﬁcari sau urme de lichide
4. Limita maxima de cicluri de incarcare pentru care este valabila garantia este de 500 si se poate determina in orice service
autorizat Makita cu ajutorul testerului dedicat.
5. Daca in urma veriﬁcarii se constata ca acumulatorul are mai mult de 500 de cicluri de incarcare, prezinta suprasolicitare sau
supradescarcare, garantia se anuleaza.
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Nu aruncaţi echipamentele electrice la gunoiul menajer!
În concordaţă cu Directiva Europeană 2002/96/EC privind utilizare echipamentelor electrice şi
electronice şi implementarea acesteia în legislaţia naţională, echipamentul electric uzat, trebuie colectat
separat şi predat unui centru specializat de reciclare.

