CERTIFICAT DE GARANȚIE
Drepturile consumatorului sunt prevăzute în
OG 21/1992 și Legea nr. 449/2003
Acordăm garanție pentru produsele de tip CLIMASTAR........................................................................, conform celor de
mai jos:
Nordinova SRL acordă garanție de 12 luni începând cu ziua cumpărării produsului.
Producătorul produsului: Climastar, Carretera AS-266 Oviedo-Porceyo / Km. 7 Pruvia, 33192-LlaneraAsturias (Spain).
Distribuitor din România: NORDINOVA SRL, - str. Calea Borsului nr.2A, 410605 –Oradea, jud. Bihor, tel.: 0745-323349.
Conditii de garantie:
1. Perioada de garantie incepe de la data vanzarii.
2. Garantia produsului se acorda cu conditia prezentarii certificatului de garantie si a documentului
de plata (factura, chitanta, bon fiscal).
3. Garantia se acorda numai pentru defectele de material sau de executie datorate producatorului.
4. Pentru a beneficia de garantie, punerea in functiune a produsului trebuie facuta numai de
personal autorizat, care va instrui utilizatorul asupra folosirii acestuia. Utilizarea produsului trebuie sa
fie in conformitate cu instructiunile de exploatare si intretinere ale acestuia.
Intretinerea se face periodic de catre consumator, conform descrierii atasate la factura de achizitie.
5. Nu fac obiectul garantiei:
deficientele estetice (sparturi, zgarieturi, deformari, etc.) observabile in momentul achizitiei
si reclamate ulterior, cat si cele cauzate de manipulari neglijente sau accidente, in timpul
transportului si montajul efectuat de cumparator.
defectele cauzate de: fluctuatii ale tensiunii de alimentare sau conectarea la o retea de
tensiune necorespunzatoare, intemperii (descarcari electrice atmosferice, inundatii, etc.),
folosirea produsului fara accesoriile obligatorii pentru o functionare corespunzatoare,
exploatarea in alte conditii sau scopuri decat cele pentru care a fost produs.
uzura normala a produsului, utilizarea necorespunzatoare, neglijenta sau accidentele.
6. Orice modificare, interventie, reparare facuta de cumparator, persoana necalificata sau
neautorizata asupra produsului sau a accesoriilor originale, ruperea sigiliilor, inlocuirea unor piese
sau subansamble ce nu sunt originale, duce la anularea garantiei.
7. În cadrul termenului de garanţie se asigură înlocuirea produsului cu altul similar, costurile de
transport fiind suportate de catre client.
Declaratie de conformitate
Noi, S.C. NORDINOVA S.R.L., cu sediul in Oradea, str. Calea Borsului nr. 2A, inmatriculata la Reg.
Com. cu nr. J05/1118/2009, CIF: RO2601167 declaram pe proprie raspundere ca produsele
mentionate mai sus sunt conforme cu normativele si legislatia in vigoare.
Detalii si informatii la tel: 0745 323349, e-mail: office@nordinova.ro
Locul cumpărării:....................ORADEA.............................
Data cumpărării:........ziua.......................luna..................anul.

.........................................................

Factura nr:...................................................

( Loc pt. ștampilă, semnătură)

