CERTIFICAT DE GARANŢIE NR.:
Produs:
Cod:
Termen de garanţie:
Declaraţie de conformitate:
Vânzător: EXPOMOB
Data vânzării:
Factura/chitanta/bon fiscal:
Date client
Adresa:
Telefon:

email:

Condiţii de garanţie :
Produsul beneficiază de garanţie şi service gratuit pe o perioadă de 24 luni de la data achiziţionării lui. In perioada de
garanţie cumpăratorul are dreptul în mod gratuit la repararea produsului şi înlocuirea pieselor sau subansamblelor
defecte din vina producătorului. Pentru a beneficia de garanţie, cumparatorul are următoarele obligaţii: să folosească
produsul conform instrucţiunilor de utilizare, să manipuleze, să transporte şi să asigure depozitarea acestuia în
condiţii optime ( depozitare în încăperi închise, ferite de lumina excesivă, la temperaturi de 12 ⁰-28⁰ C şi umiditate
relativă a aerului cuprinsă între 45-60%); să păstreze produsul în bune condiţii; la apariţia unor probleme legate de
funcţionarea produsului să anunţe firma. Se va stabili de comun acord cu clientul consumator, un termen rezonabil de
efectuare a reparaţiilor. Certificatele de garantie trebuie completate de unitatea comerciala vanzatoare si unitatea de
deservire cu toate datele. Vanzatorul este obligat să demonstreze cumpărătorului în momentul vânzării că mobila este
în stare de funcţionare. Să nu se permită să se repare produsul defect de către alte persoane. Firma nu îşi asumă
răspunderea în cazul în care montarea este necorespunzătoare . Este strict interzis pentru orice categorie de mobilier:
dezasamblarea folosind obiecte tăioase sau dure ( cutter). Este interzisă aşezarea produsului lângă sobe sau alte surse
de căldură (distanţa de garda - 1 m). Este interzisă folosirea detergenţilor şi solvenţilor de orice natură sau a
alcoolului şi a apei din abundenţă. Este interzisă mutarea produsului demontabil fără să se realizeze demontarea lui in
prealabil.Este interzisă încărcarea cu mai mult de 15 kg a corpurilor suspendate. Nerespectarea obligaţiilor de mai
sus atrage pierderea garanţiei. De la garanţie sunt excluse defectele cauzate de utilizarea în mod vădit
necorespunzător (ex: săriturile pe mobilier, forţarea braţelor şi tetierelor rabatabile, extensiei, sertarului, lăzii;
căderea sau lovirea produsului, zgârieturi, tăieturi, curăţarea produsului cu agenti chimici necorespunzători ).

Data
reclamarii
defectului

Vânzător

Data primirii
prod. reparat

Reparatii efectuate si piese
inlocuite

Data
repararii

Semnatura
unitatii de
intretinere si
reparatii

Data restituirii
produsului

Semnatura
cumparator

Cumpărător
Am primit indicaţiile de utilizare, manipulare şi transport

EXPOMOB S.R.L. - C.F. 22407570 - J21/560/2007 - Sos Brailei nr.5, Slobozia, jud. Ialomita
Mobil +40 735 004 080- E-mail: infoclienti@expomob.com - www.expomob.ro

