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Manual de utilizare, întreținere 

SALTEA  
Vă mulțumim că ați onorat societatea  noastră cu încrederea dumneavoastră și că ați ales produsul nostru. 

Dorim să venim în ajutorul dumneavoastră în legătură cu sfaturi legate de manipularea și înțreținerea  adecvată a produsului nostru.  

Vă rugăm să citiți cu atenție acest prospect, fiindcă cu respectarea termenilor puteți să vă bucurați mai mult timp de produsul nostru. 

 
ÎNDOIREA (SFĂRÂMAREA) SALTELEI ESTE STRICT INTERZISA!! 

 

PRODUSELE AMBALATE ÎN VID, TREBUIE SCOASE DIN AMBALAJ,  IN MAXIM 180 DE ZILE DE LA  DATA AMBALĂRII LOR, DACĂ ACEST 

LUCRU ESTE NEGLIJAT, TRAGE DUPĂ SINE ÎNCETAREA GARANȚIEI! 

 

RECLAMAȚIILE LEGATE DE CONFORTUL GENERAT DE PRODUSE NU AU DE-A FACE CU GARANȚIA ACESTORA.  

-ambalajul este destinat  protecției produsului în timpul transportului și a manipulării 

Vă rugăm să îndepărtați ambalajul cu prudență, fără să afectați produsul. 

-produsul trebuie așezat la o distanță atât de mare de la radiator, încât temperatura acestuia să nu depășească temperatura camerei. Dacă acest lucru nu este posibil, este 

recomandat instalarea unui strat izolator între produs și radiator. 

-feriți produsul de umezeală îndelungată, curatari puternice, acide și de soare puternic. 

- husa fixa a saltelei poate fi curățată NUMAI cu substanțe de curățare cu spumă uscată, și numai prin modul cum este indicat pe ambalajul/eticheta acestora. 

-prin întoarcerea regulată a saltelei ( recomandat odată la minim 2 luni) se prelungește durata de viață a acesteia. 

- Utilizaţi salteaua pe somieră (sistem lamelar) sau pe scânduri de lemn uscate, lăcuite. Pe perioade scurte pot fi folosite şi  pe suport compact. 

- Utilizaţi o ramă de pat care permite circulaţia aerului şi pe dedesubtul saltelei. 

- Nu acoperiţi salteaua cu aşternuturi din materiale sintetice. 

- Aerisiţi camera zilnic, mai ales dacă aveţi acces direct din cameră în baie. 

Producătorul garantează 30 zile pentru saltele mucegăite. Dacă mucegaiul apare mai târziu, înseamnă că nu au fost respectate condiţiile de utilizare. 

RECLAMAȚIILE ULTERIOARE  LEGATE DE MUCEGĂIREA PRODUSELOR NU AU DE-A FACE CU GARANȚIA ACESTORA. 

-țesătura husei de saltea se poate scămoșa, însă acesta nu influențează calitatea produsului.  

-întreaga suprafața a saltelei în timpul folosinței, trebuie să fie poziționata orizontal pe o suprafață plată. Pentru susținerea ei poate fi folos it numai grila sau somiera (ca 

aeris irea saltelei să fie asigurată). Scândura folosită pentru suportul saltelei trebuie să aibă o suprafață netedă și plană (de exemplu țevile nu sunt potrivite pentru acest scop), 

lățimea lor poate să fie de maxim 10 cm, distanța suprafațelor de sprijin să fie de 4-7 cm. 

-este posibil ca husa saltelei să se extindă puțin (max.:3%) 

-produsele LATEX/MEMORY FOAM  pot avea un miros specific, care este un aspect natural al materialului. Intensitatea  mirosului poate fi diminuată prin aerisirea 

frecventa a camerei. RECLAMAȚIILE  LEGATE DE MIROSUL PRODUSELOR  NU AU DE-A FACE CU GARANȚIA  ACESTORA.  

Prin folosirea adecvată a produsului, acesta va fi ușor de manipulat și va avea o durată de viață îndelungată.  

Eventualele reparații trebuie efectuate în fiecare caz de un specialist! 

În scopul eventualelor solicitări de validare a garanției, vă rugăm să păstrați  actele  care dovedesc achiziția (factura și chitanța), pentru că acestea la solicitarea 

garanției prezintă dovada cumpărării. 

Sperăm că, cu aceste informații am putut să venim în ajutorul dumneavoastră.  

Vă dorim să stăpâniți produsul cu  multă plăcere. 

SC KA&MA TRADING SRL 

 

 
CERTIFICAT DE GARANȚIE 

Stimate Cumpărător! 
 

Vă rugăm ca să solicitați și să verif icați completarea  Certificatului de Garanție de către vânzător, să fie  corectă! 

Vă rugăm să păstrați neapărat Certif icatul de Garanție și chitanța!  

Reclamațiile legate de garanția produselor, trebuie trimise în scris (scrisoare, fax sau e-mail) fiindcă altfel nu vor fi acceptate. 

Denumirea produsului:                                     SALTEA  

Suprafața, așternutul:                                        țesătură saltea 

Clasa de calitate                                                Calitate I. 

Certif icat de calitate:                                         anexată 

Motivul pentru care intră in acea categorie: 

 

Numele și adresa producătorului:                                                                    SC KA&MA TRADING SRL 

                                         Str. Riga, nr.4, 307285, Mosnita Noua, Timis, Romania 

 

                                         

 

Pentru produsul cumpărat de dumneavoastră, termenul de garantie este 5 ani pentru compozitia din interior, respectiv nucleul si forma saltelei, pentru deformarea 

de minim 30% din suprafata saltelei cu adancime de minim 1cm. 

 

 

 

În cazul produselor care au fost valorificate incorect, este necesar enumerarea motivelor incorecte, pentru care solicitarea garanției nu poate fi 

validată:……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Prețul la care a fost vândut produsul:……………………..…………  

Nr. Chitanță:……………………………….. 

 

Data vânzării: 201…  ……………….luna  ………ziua. 

……………………………………  

                                                                 Semătura și ștampila reprezentantului   

                                                                      magazinului care a vândut produsul 

 

 

1. PROSPECT DESPRE VALIDAREA GARANȚIEI 

Drepturile legate de garanția produselor sunt valabile numai pe teritoriul Romaniei. 

 

Obligațiile noastre pentru acordarea garanției cuprind toate acele defecte, care nu rezultă din procesul cumpărării, care s-au ivit după predarea produsului la cumpărător, în 

afara acelor defecte, de care cupărătorul era deja  conștient, și pentru care a primit reducere de preț, sau din cauza căruia produsul a intrat în categoria mărfii de calitate 

redusă. 

După efectuarea reparațiilor garanția se reia la piesele schimbate, sau se prelungește de la sesizarea defecțiunii cu  acea perioada în care cumpărătorul nu a putut să folosească 

produsul. 

Dacă produsul se defectează în 3 zile (72 de ore) de la data cumpărării, la cererea cumpărătorului acesta trebuie schimbat cu un produs nou de  același tip. Dacă schimbarea 

produsului nu este posibila, cumparatorul are dreptul de a alege un alt tip de produs și să plătească sau să primească diferența de preț, sau poate solicita returnarea sumei 

platite.  

 

 

2. CAZURI ÎN CARE GARANȚIA NU SE ACORDA: 

-dacă defectul este consecința unui accident 

-dacă pe produs cumpărătorul sau o altă persoană a efectuat reparații sau modificări  

-dacă defectul a rezultat din folosirea neadecvată a produsului (dacă nu a fost folosit conform manualului de utilizare de exemplu curățarea  neadecvată, etc) 

- pentru acele defecte care sunt menționate pe certificatul de garanție și pentru care cumpărătorul a primit reducere de preț 

-vânzătorul este scutit de acordarea garanției numai în cazul în care el poate dovedi că defectul s-a produs după predarea produsului și prin folosirea neadecvată a acestuia. 

-daca pe produs se vad urme de mucegai care a rezultat din cauza folosir ii necoraspunzatoare a produsului 

Condiţiile validării dreptului la garanţie, prevederile referitoare la obligat, drepturile şi obligaţiile cumpărătorului, modul de administrare a reclamaţiei făcută de cumpărător 

sunt reglementate de următoarele acte normative: Legea 449 / 2003.   Garanția nu afectează drepturile consumatorului legate de alte legislații.  

La alegerea cumpărătorului:  

-cumpărătorul poate valida garanția la distribuitor sau la serviciul de reparații menționat pe certificatul de garanție  

-poate solicita reparare gratuită sau reducerea prețului la reparații 

Dacă cumpărătorul solicită reparații, acesta trebuie făcut nu mai târziu de 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a  adus la cunostinta vanzatorului lipsa de 

conformitate a  produsului, și ca prin urmare valoarea și utilizabilitatea produsului să nu se diminueze față de mobila folos ită în mod corespunzător  până atunci. 

 

SOLICITAREA GARANȚIEI  

 

În perioada de garanție societatea noastră asigură reparații gratuite a tuturor defectelor la care garanția poate fi aplicată. Cumpărătorul trebuie sa solicite garantia de la 

producator, in scris SC. KA&MA TRADING SRL, adresa de mail: office@bestsleep.ro 

Pentru a accelera  procesul de rezolvare a problemelor vă recomandăm să depuneți reclamațiile direct la producător. Vă rugăm să ne anunțați în scris și pe societatea noastră, 

de defectele apărute, după ce acestea au fost identificate. Adresa: Str. Chimistilor, nr.5-9, in incinta Uniteh, 300571, Timisoara email: office@bestsleep.ro 

 

 

Daca  defectul nu poate fi remediat pe loc, produsul va fi livrat și reparat în service-ul nostru pe  cheltuiala proprie a societății noastre, iar apoi tr imis înapoi la cumpărăor.  

STIMATE CUMPĂRĂTOR! 

 

Garanția nu se referă la acele  produse, care au fost  stocate sau asamblate necorăspunzător, pentru produsele care nu au fost folosite in mod obisnuit si in condiții 

normale, în scopul pentru care au fost fabricate, care au fost modificate sau care au fost curățate neadecvat.  

Garanția nu se referă la tocire, uzură, rupere, zgâriere sau la alte deteriorări accidentale care rezultă din folosirea normală a produsului. 

Caracteristicile (de exemplu flexibilitatea) saltelelor, vacuum, spumă rece, latex, memory foam, datorită materialului de bază- se pot modifica cu timpul. 

Societatea noastră acordă o garanție de 2 ani la ruperea arcurilor la saltelele cu arcuri sau la modificarea înălțimii a saltelei de minim 30%. 

Vă rugăm să rețineți fapul că o expertiză de specialitate poate să aibă loc în cazul în care între vânzător și cumpărător vor exista neînțelegeri legate de calitatea 

reparațiilor efectuate. Numai persoanele fizice au dreptul la solicitarea expertizei de specialitate. O expertiză de specialitate poate fi solicitată, pe lângă alte 

autorități, și de Agenția pentru protecția consumatorului, iar cheltuielile de examinare vor fi suportate de către consumator. La produsul cumpărat –Condiţiile 

validării dreptului la garanţie, prevederile referitoare la obligat, drepturile şi obligaţiile cumpărătorului, modul de administrare a reclamaţiei făcută de 

cumpărător sunt reglementate de următoarele acte normative: Legea 449 / 2003.   

Dorim, ca produsul să fie confortabil și bun cât mai  mult timp, să vă bucurați de el, dar pentru acest lucru este nevoie ca dumneavoastră să citiți cu atenție acest 

prospect, manual de utilizare și să respectați pe deplin sfaturile noastre. 

 

Proces Verbal: 

 

Data anunțării și predării   Cauza defecțiunii modul de  reparare         Data predării la cumpărător      Noul termen de garanție 

 

 

 

 

Nume cumpărător:…………………………………….Adresa:……………………………………………...... 

Denumirea produsului………………………………………….. Data cumpărării………………....………… 

Nr. factură: ………………………. Data anunțării defecțiunii............……………...………………………… 

Descrierea defecțiunii…………………………………………………………………………………………  

….………………………………………………………………………………………………………………. 

Solicitarea pe care cosumatorul dorește să valideze…………………………………………………………... 

Data când remedierea va fi posibilă:……………………… Data reală a remedierii...............................:.....… 

 

    ………………………………………                        …………………………….…… 

             Data                   Semnătura reprezentantului de service 

 

 

 

CERTIFICAT DE CALITATE 

 

 
 Emitent: SC KA&MA TRADING SRL 

 Denumirea produsului: 

 SALTEA  

 Tipul, dimens iunea:  

 Livrare, depozitare: 

 Livrare și depozitare prudentă 

 A se păstra la loc rece, protejat de umezeală și îngheț  

Caracteristici 

 Mobila   stabilitate: 

  rezistență: 

  durabilitate: 

 Flexibilitatea capitonării :     

 Exigența finisajului:             generală  

 Clasa de calitate:                   clasa .I.  

 

Producător: SC KA&MA TRADING SRL 

Email: office@bestsleep.ro 

Data fabricației: 

Ambalaj: folie PE  

 

Finisaje acoperitoare: 

Țesătură: 

 

Clasele de calitate: 

Medie 

Medie 

Normală 

 

 

 


