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 CERTIFICAT   DE  GARAN  ŢIE           

Denumire produs : Maşină de gătit cu combustibil solid, model : BEATRICE . 
 Cod produs :           SG-04; 
            Seria şi anul de fabricaţie : .................................. / 200...

Acest produs a fost executat , controlat şi încercat conform documentaţiei 
de execuţie şi control care a stat la baza asimilării .

Produsul prezintă parametrii de calitate şi performanţele  normale prescrise în 
documentaţia  tehnică de certificare a conformităţii şi sunt prezentate în instrucţiunile de montaj , 
utilizare şi întreţinere care se livrează odată cu produsul .

Prezentul certificat de garanţie , acorda cumparătorului toate drepturile conferite prin 
legea nr.449/2003 .

Durata medie de utilizare a produsului este de 8 ani , în condiţiile montării / instalării , 
utilizării şi întreţinerii conform instrucţiunilor ce însoţesc produsul .

Cumpărătorul are obligaţia de a păstra certificatul de garanţie .

TERMEN  DE  GARANŢIE

Termenul de garanţie este de 2 ani , calculat de la data vănzării produsului .
Durata termenului de garanţie se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care utilizatorul 

a reclamat neconformitatea produsului şi păna la data înlăturării neconformităţii .
Prelungirea termenului de garantie se va inscrie in certificatul de garantie de catre 

unitatea de service care a reparat produsul.

TALON   DE  GARANŢIE

Denumire produs : Maşină de gătit cu combustibil solid , model : BEATRICE.
Cod produs :           SG-04; 
Seria şi anul de fabricaţie :................................/ 200...
VĂNZĂTOR ( denumire , adresă , nr.telefon )................................................................................. 
Data vînzării  : ............................ Semnătura şi ştampila vănzătorului :...........................................
Numele , prenumele şi adresa cumpărătorului :................................................................................
 ..........................................................................................................................................................

Data
reclamaţiei

Data
remedierii
defecţiunii

Durata cu 
care
se prelugeşte
garanţia

Defectul şi modalitatea de remediere
Unitate service
Semnătura şi
ştampila

     



         MODALITĂŢI  ŞI  CONDIŢII  DE  ASIGURARE  A  GARANŢIEI
 

În perioada de garanţie vor fi remediate toate defectele de fabricaţie sau de material 
pentru aducerea produsului la conformitate . Aceste operaţii se efectuează fără plată .

Produsele defecte în termenul de garanţie , atunci cănd nu pot fi reparate , vor fi înlocuite.
Inlocuirea produsului se va face pe baza raportului unitatii service, vizat de SC VES SA.
Orice intervenţie asupra produsului în cazul unei defecţiuni ,de către persoane neabilitate, 

duce inevitabil la pierderea dreptului de garanţie .
Nu se acordă garanţie în următoarele cazuri :

- Deteriorări datorate cazurilor de forţă majoră ( aşa cum sunt prevăzute prin 
lege ) şi a calamităţilor naturale ;

- Deteriorării datorate transportului , depozitării sau manipulării 
necorespunzătoare din partea vănzătorului şi beneficiarului ;

- Defecţiuni datorate nerespectării de către utilizator a instrucţiunilor de 
montare / instalare , punere în funcţiune , utilizare , transport şi depozitare ;

- Defecţiuni datorate neglijenţei şi utilizării defectuoase la alţi parametri , decat 
cei recomandaţi de producător ;

- Defecţiuni datorate lovirii aparatului ;
- Deteriorarea etichetei de identificare ;
- Pierderea certificatului de garanţie .
- Instalarea produsului de către persoane neabilitate.

Vănzătorul are obligaţia :
- Să transporte şi să manipuleze produsul conform instrucţiunilor 

producătorului pentru a evita deteriorarea acestuia ;
- Să depoziteze produsele , pînă la vănzare în încăperi uscate ,ferite de 

intemperii, umezeală şi agenţi chimici corozivi ;
- Să explice cumpărătorului modul de utilizare al produsului ;
- Să completeze toate datele necesare din certificatul de garanţie ;
- Să verifice existenţa tuturor accesoriilor şi să livreze aparatul complet echipat.

SERVICE : Se asigură service de către S.C.VES S.A. SIGHIŞOARA .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

Producător : S.C.VES S.A.Sighişoara

              Semnătura şi ştampila  :
                                                     -----------------------


