
VIBRATION PLATE

MANUAL DE UTILIZARE

BICICLETA ELIPTICA ELIPTICAL BIKE ELLIPTIKUS BIKE

BICICLETA ELIPTICA
RO

XF1000



SCANEAZA CODUL QR PENTRU A ACCESA PAGINA NOASTRA
DE MANUALE DIGITALE.

TUTORIALE VIDEO  

1. SCANEAZA CODUL QR

2. VIZUALIZEAZA VIDEOCLIPURILE

3. INCEPE RAPID SI SIGUR!

TUTORIALE

GHID DE MONTAJ

MULTE ALTE 
VIDEO-URI UTILE



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

LISTA COMPONENTELOR PRINCIPALE

LISTA AMBALARE FERONERIE

INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

CUM SE PLIAZĂ X-BIKE:

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE CONSOLĂ

EXERCIȚII DE ÎNCĂLZIRE

PROCEDURA DE OPERARE:

RO �
�
�
�
�
�
�
�
��
��

CUPRINS

1



BICICLETA ELIPTICA

MANUAL DE UTILIZARE

XF1000

RO

2



INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Trebuie respectate întotdeauna precauțiile de bază, inclusiv următoarele instrucțiuni de siguranță atunci când 
utilizați acest echipament: 

 Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest echipament.
1. Citiți toate instrucțiunile din acest manual și efectuați exerciții de încălzire înainte de a utiliza acest echipament.
2. Înainte de a efectua exerciții, pentru a evita rănirea mușchilor, este necesar un exercițiu de încălzire a �ecărei 
poziții a corpului. Consultați pagina Exerciții de încălzire și de relaxare. După exerciții �zice, sunt sugerate exercițiile 
de relaxare pentru revenirea corpului la o stare normală.
3. Vă rugăm să vă asigurați că nici o piesă nu este deteriorată și că toate piesele sunt �xate bine înainte de utilizare. 
Acest echipament trebuie așezat pe o suprafață plană atunci când îl folosiți. Se recomandă utilizarea unui covor 
sau a altor materiale care acoperă pardoseala.
4. Vă rugăm să purtați haine și încălțăminte corespunzătoare atunci când utilizați acest echipament; nu purtați 
haine care s-ar putea prinde în vreo piesă a echipamentului.
5. Nu încercați să efectuați nici o întreținere și nici ajustări, altele decât cele descrise în acest manual. În cazul 
apariției unor probleme, întrerupeți utilizarea și consultați un reprezentant al unui service autorizat.
6. Nu folosiți echipamentul în aer liber.
7. Acest echipament este doar pentru uz casnic.
8. Doar o persoană ar trebui să �e pe echipament în timpul utilizării.
9. Țineți copiii și animalele de companie la distanță de echipament în timpul utilizării. Acest aparat este conceput 
doar pentru adulți. Spațiul liber minim necesar pentru o utilizare sigură nu este de cel puțin doi metri.
10. Dacă simțiți dureri în piept, greață, amețeli sau di�cultăți de respirație, trebuie să încetați imediat efectuarea 
exercițiilor și să vă adresați medicului înainte de a continua.
11. Capacitatea maximă de greutate pentru acest produs este de 110 kg.

AVERTISMENT:
Înainte de a începe vreun program de exerciții, consultați-vă cu medicul dumneavoastră.
Acest lucru este deosebit de important pentru persoanele care au peste 35 de ani sau care au probleme de 
sănătate preexistente. Citiți toate instrucțiunile înainte de a utiliza orice echipament de �tness.
ATENȚIE: 
Citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs. Păstrați acest manual al proprietarului 
pentru referințe viitoare.
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LISTA COMPONENTELOR PRINCIPALE

HARDWARE PACKING LIST
 

4



INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE

 

 

 

1. Instalați știftul cu cap sferic

Trageți știftul pentru a extinde cadrul principal, apoi blocați cadrul cu știftul
Șurub

2. Instalați stabilizatoarele din față și din spate.

Slăbiți șuruburile din stabilizator și introduceți-le în canelurile 
corespunzătoare și strângeți-le în �ecare stabilizator.

3. Instalați ghidonul și panoul de control

Așezați ghidonul pe canelurile corespunzătoare din cadrul principal,
 strângeți-l cu șuruburi și garnituri (A). Conectați cablurile cu fantele 
corespunzătoare, apoi așezați panoul de control pe cadrul principal și �xați-l.
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(D)

4. Instalați pedala stângă și pedala dreaptă

Atașați pedala stângă / dreapta pe axele corespunzătoare 
(pedala stângă cu �let pe stânga, pedala dreaptă cu �let pe dreapta).

5. Instalați ghidonul din spate și perna scaunului.

Slăbiți piulița și șaiba de nailon, așezați ghidonul din spate pe 
placa triunghiulară și strângeți.
Așezați perna scaunului pe placă și �xați-o.
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

 

Instruc iuni de 
depozitare în siguran  

Depozita i-v  bicicleta X-
BIKE într-un spa iu uscat 
care nu este la îndemâna 
copiilor i ferit de trafic 
intens.

ATEN IE: 
Nu regla i în l imea tijei scaunului peste marcajul 
„STOP” de pe tija scaunului. 
În caz contrar v  pune i într-o situa ie periculoas .
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HOW TO FOLD THE BIKE
 

 

 

                     
 

 

1. Scoateți știftul cu cap sferic și introduceți-l 
înapoi după pliere.
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INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE CONSOLĂ
 

INSTRUC IUNI DE UTILIZARE CONSOL

BUTOANE

MODE (MOD) Pentru a confirma toate set rile

JOGGLE WHEEL- UP (BUTON 
ROTATIV – ÎN SUS)

Roti i la dreapta (sau ap sa i-l) pentru a selecta modul de antrenament 
i pentru a regla valoarea func iei în sus. Roti i rapid pentru a cre te 

valoarea rapid

JOGGLE WHEEL – DOWN 
(BUTON ROTATIV – ÎN JOS)

Roti i la stânga (sau ap sa i-l) pentru a selecta modul de antrenament 
i pentru a regla valoarea func iei în jos. Roti i rapid pentru a reduce 

valoarea rapid

RESET (RESETARE) Pentru a terge valoarea set rii. Ap sa i tasta RESET i ine i ap sat 
timp de 2 secunde pentru a reseta toate cifrele func iei

TOTAL RESET (RESETARE 
TOTAL )

Pentru a reporni consola

RECOVERY (RECUPERARE) Pentru a testa starea de recuperare a ritmului cardiac

BODY FAT (GR SIME 
CORPORAL )

Pentru a începe sau a opri testarea gr simii corporale

FUNC II:

SCAN (SCANARE) Afi eaz  toate func iile TIMP  DISTAN   CALORII  PULSE  RPM / 
VITEZ  succesiv

RPM Afi eaz  rota ia de pedalare pe minut. RPM i SPEED (VITEZ ) vor trece la un 
alt afi aj la fiecare 6 secunde dup  începerea exerci iului

SPEED (VITEZ ) Displays the user’s exercise speed

TIME (TIMP) 1. Pute i utiliza butonul rotativ pentru a seta timpul int  între 0:00 i 99:00 pentru 
func ia de num r toare invers . 
2. Poate fi configurat de utilizator sau acumulat automat pentru func ia de 
num rare.

DISTAN 1. Pute i utiliza butonul rotativ pentru a seta distan a int  între 0:00 i 99:50 
pentru func ia de num r toare invers . 
2. Poate fi configurat de utilizator sau acumulat automat pentru func ia de 
num rare.

GR SIME 
CORPORAL

În modul STOP, ap sa i butonul BODY FAT (GR SIME CORPORAL ) pentru 
a începe m surarea gr simii corporale. În timpul m sur rii, utilizatorul trebuie s  
in  ambele mâini pe mâner. Iar ecranul LCD va afi a „-” „--”„---” „----“ timp de 

8 secunde pân  când computerul termin  de m surat. LCD va afi a BMI(IMC),% 
(FAT) GR SIME la rândul s u, la fiecare 3 secunde.
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1. Introduceți 2 bucăți de baterii de 1,5V # 3, apoi ecranul se va a�șa următoarele „Figura A” și va emite sunetul 
„Bi” în același timp, apoi intrați în setarea datelor personale și apăsați butonul „MODE” pentru con�rmare. 
După aceea, trece la pasul următor al meniului principal ca „Figura B”.

2. Obțineți acces la modul de con�gurare TIME / DISTANCE / CALORIES / PULSE (TIMP/ DISTANȚĂ / CALORII / PULS). 
Când vă a�ați în �ecare mod de con�gurare, de exemplu în modul de con�gurare a timpului, valoarea timpului 
este a�șată intermitent, puteți utiliza butonul rotativ pentru a regla valoarea și apăsați „MODE” pentru con�rmare. 
La fel se procedează și pentru setarea DISTANȚEI, CALORII ȘI PULS.
3. Odată ce orice semnal a fost transmis în monitor, valoarea TIME (TIMP), DISTANCE (DISTANȚĂ), 
CALORIES(CALORII) începe să se contorizeze, așa cum se observă în Figura C. Când există o funcție care a fost 
presetată țintă (TIME (TIMP) sau DISTANCE (DISTANȚĂ) sau CALORIES(CALORII)), funcția va număra invers de la 
presetare la zero în timp ce începe antrenamentul. Odată ce ținta ajunge la zero, monitorul începe să emită un 
semnal sonor timp de 8 secunde, iar funcția va număra crescător direct de la zero dacă antrenamentul este în 
desfășurare. Apăsați butonul „MODE” (MOD) pentru con�rmare și treceți la următoarea con�gurare.
4. În modul SCAN (SCANARE) prezentat at ca „Figura C”. RPM / SPEED / TM / DIST / CAL / PULSE se vor schimba 
pe ecran la �ecare 6 secunde. Ordinea este următoarea.

5. De asemenea, puteți apăsa butonul „MODE” pentru a selecta a�șarea unei singure funcții, cu excepția funcției 
RPM & SPEED(VITEZĂ). Funcția RPM & SPEED(VITEZĂ) va comuta pe a�șaj.
6. RECUPERARE:
(1) Când utilizatorul apasă butonul „RECOVERY”( RECUPERARE) , funcția RECOVERY (RECUPERARE) este activă.
 În acest moment funcționează doar PULSE (PULS) și TIME (TIMP), alte funcții nu vor � a�șate și datele senzorului 
nu sunt disponibile. TIME (TIMP) începe să numere invers de la „0: 60”, semnalul de impuls va � a�șat intermitent 
în funcție de ritmul cardiac al utilizatorului BPM. Când TIME numără invers până la „0”, va a�șa F1 ~ F6 (F1 este cel 
mai bun, F6 este cel mai rău).

(2) Ecranul LCD are următorul a�șaj: (RECUPERARE începere condiție & încheiat condiție).

(3) Dacă acțiunea de numărare inversă până la 0:00 nu este �nalizată și nu există semnal de impuls, acțiunea de 
numărare inversă trebuie efectuată și a�șată F6.
(4) Dacă apăsați butonul RECOVERY (RECUPERARE) înainte de numărătoarea inversă până la 0:00, acesta se 
va încheia și va reveni la meniul principal.

Figura A Figura B

  

Figura C
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Exerciții de încălzire
 

 
Un program de exerciții de succes constă într-o încălzire, un exercițiu aerobic și o sesiune de exerciții de relaxare.
Faceți întregul program de cel puțin două și de preferință de trei ori pe săptămână, cu o zi de odihnă între 
antrenamente. După câteva luni, vă puteți mări numărul de antrenamente la patru sau cinci ori pe 
săptămână.

Încălzirea este o parte importantă a antrenamentului dvs. și ar trebui să înceapă �ecare sesiune. 
Vă pregătește corpul pentru exerciții �zice mai intense, încălzind și întinzând mușchii, vă crește circulația și a 
pulsul și furnizează mai mult oxigen mușchilor. La sfârșitul antrenamentului, repetați aceste exerciții pentru a 
preveni durerile musculare.

Exerci ii de stretching  pentru coapsa interioar  

A eza i-v  cu t lpile picioarelor împreunate iar genunchii 
îndrepta i spre exterior. Trage- i picioarele cât mai aproape de 
zona inghinal . Împinge i u or genunchii spre podea. Men ine i 
pozi ia în timp ce num ra i pân  la 15. 

Exerci ii de stretching pentru mu chii femurali 
Sta i cu piciorul drept întins. A eza i talpa piciorului stâng pe 
coapsa interioar  dreapt . Întinde i-v  spre degetul de la picioare 
cât mai mult posibil. Men ine i pozi ia în timp ce num ra i pân  la 
15.. Relaxa i-v  i apoi repeta i cu piciorul stâng întins

Rotiri de cap 
Roti i capul spre dreapta timp de o secund , sim ind întinderea în 
partea stâng  a gâtului. Apoi, roti i capul înapoi timp de o 
secund , întinzându-v  b rbia pân  ajunge i cu privirea spre 
tavan i l sând gura deschis . Roti i capul spre stânga timp de o 
secund  i, în cele din urm , l sa i b rbia în jos spre piept timp de 
o secund . 

Ridic ri de um r 
Ridica i um rul drept în sus spre ureche timp de o secund . Apoi ridica i 
um rul stâng în sus pentru o secund  în timp ce coborâ i um rul drept. 
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Exerci iu de stretching gamb -tendonul lui Ahile 
Sprijini i-v  de un perete cu piciorul stâng în fa a celui drept i 
bra e sprijinite în fa . Men ine i piciorul drept întins i talpa 
piciorului stâng pe pardoseal ; apoi îndoia i piciorul stâng i 
apleca i-v  înainte mi cându-v  oldurile c tre perete. Men ine i 
în timp ce num ra i pân  la 15, i apoi repeta i pentru cel lalt 
picior. 

Atingerea vârfurilor 
Apleca i-v  u or înainte din talie, l sând umerii i spatele s  se relaxeze 
în timp ce v  întinde i c tre degete de la picioare. Întinde i-v  cât de 
mult pute i i men ine i pozi ia în timp ce num ra i pân  la 15. 

Exerci iu de stretching lateral 
Întinde i bra ele în lateral i continua i s  le ridica i pân  când 
acestea sunt deasupra capului. Întinde i bra ul drept cât de sus 
pute i, spre tavan, timp de o secund . Sim i i întinderea în partea 
dreapt . Repeta i acest exerci iu cu bra ul stâng. 
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Problem Poten ial  cauz Remediere

Baza este instabil . 1. Podeaua nu este plan  sau exist  un 
obiect mic sub stabilizatorul din fa  sau 
din spate. 
 2. Picioru ele stabilizatorului din spate nu 
au fost nivelate la reglare.

1. Îndep rta i obiectul 
2. Regla i picioru ele stabilizatorului 
din spate.

Ghidonul tremur . uruburile sunt sl bite. Strânge i uruburile.

Zgomot puternic de la 
piesele mobile.

Intervalul pieselor este strâns 
necorespunz tor.

Deschide i carcasa pentru a le regla.

Nu se simte nici un fel de 
rezisten  atunci când se 
utilizeaz  bicicleta.

Intervalul rezisten ei magnetice cre te. 
Butonul de control al tensiunii este 
deteriorat. 
Curele alunec . 
Setul de rulmen i este deteriorat.

Deschide i carcasa pentru a le regla. 
Schimba i butonul de control al 
tensiunii. 
Deschide i carcasa pentru a le regla. 
Schimba i setul de rulmen i.

GHID DE DEPANARE
1. Veri�cați aparatul pentru a vă asigura că toate șuruburile și piulițele sunt �xate bine, iar piesele rotative 
se rotesc în mod liber fără componente deteriorate.
2. Curățați echipamentul numai cu săpun și cu o lavetă ușor umedă. Vă rugăm să nu utilizați solvent 
pentru a curăța echipamentul.

SPECIFICAȚII PRODUS
Model: XF1000 
Masa netă/Masa brută: 16,5/19KG
Greutatea maxima a utilizatorului: 110KGS 
Fabricat în China
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TERMENI ȘI CONDIȚII

Stimaţi clienți, 

Vă rugăm să verificați că ați completat corespunzător certificatul de garanţie.

Vă rugăm să păstraţi certificatul şi după expirarea termenului de garanţie!

 
Consumatorul își asumă responsabilitatea de a completa datele comenzii și datele personale 
în certificatul de garanție.

Vă rugăm să păstraţi certificatul şi după expirarea termenului de garanţie!

Stimate client

Vă mulţumim că aţi achiziţionat produs/e de la Progressive Sports SRL şi sperăm că veţi 
fi mulţumit de el/e. În cazul în care aparatul/ echipamentul dumneavoastră are nevoie de 
reparaţii care sunt suportate de acest certificat de garanţie, vă rugăm să contactați unitatea 
specializată de service a Progressive Sports SRL, unic distribuitor autorizat Progressive Sports 
SRL în România.

Pentru a evita orice defecțiune, vă rugăm să respectați instrucțiunile de montaj și utilizare.

Garanţia Dumneavoastră

Prin acest certificat, vânzătorul garantează că produsul nu are niciun defect fizic sau de 
fabricaţie, iar această garanţie este valabilă din momentul cumpărării (dovedită prin factură 
și/sau chitanță) până la expirarea perioadei de garanţie specificată mai jos. Dacă în timpul 
acestei perioade, produsul se dovedeşte a fi defect din cauza unor probleme de fabricaţie, 
vânzătorul sau service-ul autorizat, vor înlocui complet sau parţial piesele fără niciun cost, cu 
condiția ca defecţiunea să se înscrie în termenele și condiţiile de mai jos.

Drepturile consumatorului conform L 449/2003 modificată, OUG 174/2008 și OG21/1992 
republicată şi modificată

Garanția acordată nu afectează drepturile conferite prin legea consumatorului. Vânzătorul 
care comercializează bunuri de folosință îndelungată are obligația să explice clientului modul 
de întreținere și utilizare al produsului/elor.

Produsele cumpărate sunt însoțite de instrucțiuni de utilizare și instalare în limba română 
care trebuie citite și respectate în mod obligatoriu înainte de montare și mai apoi, la utilizarea 
și întreținerea produsului.

În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul să i se aducă produsul la conformitate, 
fără plată, prin reparare sau înlocuire, în funcție de opțiunea sa, conform art. 11 din L 449/2003, 
sau să beneficieze de reducerea corespunzătoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului 
privind produsul/ele respective, în condițiile art. 13 și 14 din L 449/2003. 

Pe durata termenului de garanție, producătorul repară, înlocuiește sau restituie 
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contravaloarea produsului, în această ordine, după caz, în conformitate cu prevederile legale, 
fără costuri din partea cumpărătorului. Reparația se va efectua într-o perioadă de maxim 15 
zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de 
conformitate a produsului.

Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător pentru orice lipsă a conformității existentă în 
momentul livrării produsului.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate a produsului, în 
termen de 2 luni de la data constatării acesteia.

Durata medie de utilizare a echipamentelor fitness este de 5 ani. În această perioadă, 
cumpărătorul beneficiază în afara perioadei de garanție, de service specializat post garanție - 
contra cost, cu piese originale.

Durata medie de utilizare a accesoriilor fitness este de 2 ani. În această perioadă, 
cumpărătorul beneficiază în afara perioadei de garanție, de service specializat post garanție - 
contra cost, cu piese originale.

Termenul de garanție începe cu data cumpărării și se prelungește cu timpul scurs de la 
data la care consumatorul a reclamat neconformitatea produsului și până la data remedierii 
acesteia și predării produsului către consumator.

Deteriorările de genul zgârieturilor (desprinderi mecanice de email sau vopsea), șocurilor sau 
rupturilor elementelor demontabile sau nedemontabile ce nu au fost aduse la cunoștința 
vânzătorului în momentul achiziționării, nu fac obiectul garanției.

Service-ul aparatului în perioada de garanție se asigură de către unitatea service autorizată. 
Intervențiile service în garanție vor fi soluționate în maxim 15 zile de la înregistrarea aparatului 
defect conform O.U.G 174/2008.

Drepturile cumpărătorului sunt prevăzute de O.G. nr. 21/1992 actualizată și de Legea 449/2003 
modificată și completată prin O.U.G.174/2008. Orice nouă prevedere în domeniu va modifica 
certificatul de garanție după noile reglementări.

Condiţii

Această garanţie va fi onorată numai dacă produsul defect, este prezentat cu chitanţa sau 
documentul de vânzare pe care se găsesc numele, prenumele şi ştampila vânzătorului. 

Toate deficiențele/ defectele de preluare și transport ce pot sa apară în lipsa ambalajului 
original complet, sunt riscuri care cad în responsabilitatea clientului. Ambalajul original 
asigură protecția produsului față de șocuri și vibrații la transport.

În cazul în care această chitanță sau documentul de garanție prezintă ștersături sau 
modificări, ori lipsesc sau sunt deteriorate în aşa fel încât este imposibil de descifrat 
conținutul acestora, garanţia nu va fi acordată. 

Această garanţie va fi onorată numai dacă produsul defect este prezentat alături de chitanţa sau 
documentul de vânzare.
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Societatea noastră își declină orice responsabilitate pentru orice daune provocate direct 
sau indirect unor persoane, lucruri sau animale care rezultă din nerespectarea oricăreia 
dintre instrucțiunile din manualul dedicat, în special a avertismentelor despre instalarea, 
întreținerea și utilizarea echipamentelor. 

Garanția acordată de fabricant, de la data livrării înscrisă pe factura de cumpărare a 
produsului și pe certificatul de garanție, este de 24 luni pentru echipamente sau de 12 luni 
pentru accesorii. 

Clientul nu va avea niciun drept de despăgubire, indiferent de împrejurare sau de pagubă, 
finalizată prin pierderea de profit ca urmare a imposibilității folosirii echipamentului, precum 
și pentru orice alte drepturi pretinse de către terte părți.

Se pierde garanţia pentru produsele defectate în perioada de garanție în următoarele 
situații:

Neprezentarea în cazul solicitării unei măsuri reparatorii, a facturii originale de cumpărare a 
produsului și a certificatului de garanție, având toate rubricile completate.

Nerespectarea de către cumpărator, a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare 
și întreținere precizate în prospectele și în instrucțiunile ce însoțesc produsul la livrare și de 
care cumpărătorul a luat cunoștință.

Nerespectarea parametrilor de alimentare/ utilizare specificate în instrucțiunile de întreținere 
și utilizare (tensiune electrică, temperatura mediului ambiant, umiditate, etc.)

Plasarea echipamentelor în medii non-domestice pentru activități publice, în centre de 
fitness sau medii similare.

Introducerea echipamentelor sau componentelor electronice în medii umede sau cu 
modificări bruște de temperatură, în medii corozive sau cu praf.

În cazul reparaţiilor executate de persoane neautorizate.

În cazul schimbării stării originale a aparatului sau a păstrării lui în condiții improprii.

Modificarea datelor înscrise în certificatul de garanție.

Dacă produsul prezintă orice modificări sau adaptări pentru a putea fi folosit în altă ţară 
decât ţara pentru care a fost conceput, precum și orice defecțiune care poate să rezulte în 
urma acestor modificări.

Daune provocate din cauza neglijenței și a neatenției în utilizare. Schimbarea stării 
originale a produsului, păstrarea în condiții improprii, expunerea la intemperii, variații mari 
de temperatură, acțiunea substanțelor chimice, foc sau șocuri mecanice (lovire, cădere, 
zgârieturi), fulger, precum și alți factori distructivi.

Nerespectarea de către cumpărator a instrucțiunilor de instalare, utilizare, întreținere, 
manipulare, transport, depozitare prevăzute în manualul cu instrucțiunile de folosire atașat și 

Garanția acordată de Progressive Sports SRL, de la data livrării înscrisă pe factura de cumpărare a 
produsului, este diferită pentru fiecare produs în parte și se regăsește pe pagina produsului în 
cauză, pe website-ul www.beprogressive.ro.
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de care cumpărătorul a luat cunoștință.

În următoarele situații, Progressive Sports SRL poate să asigure service contra cost, în 
conformitate cu tarifele practicate la data solicitării intervenției sau stipulate contractual

Reparații care nu sunt acoperite de garanție: părțile consumabile – garniturile, cablurile, 
ștecherele, accesoriile; defectele cauzate de uzura părților consumabile. 

Solicitarea nefondată de reparație către centrul de service.

Prevederi obligatorii pentru cumpărător:

Cumpărătorul trebuie să verifice dacă datele din certificatul de garanție sunt corecte și 
complete.

Cumpărătorul declară că acceptă toate clauzele din prezentul certificat de garanție, că va 
respecta în întregime instrucțiunile de montaj și utilizare a echipamentului, că a constatat 
că echipamentul corespunde cu datele din factură, că la cumpărare aparatul era complet 
și se afla în stare bună, că a luat cunoștință de recomandările producătorului și că va 
respecta instrucțiunile și procedura stabilită de către vânzător pentru a beneficia de garanția 
comercială acordată de acesta. 
 

Date de contact: 

Telefon: 0368 630 008 (apel cu tarif normal)

Email: contact@beprogressive.ro
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Certificat de garanție  

Model / tip ………………………………….…………  Art / Cod …………….…………..

Data vânzării ……/……/………... cu factura / chitanța nr. ………………./….………. 

    Am luat la cunoștință informațiile cuprinse în acest certificat.

Cumpărător

NUME:  

Adresa: 

Semnătura 

Vânzător

NUME: Progressive Sports SRL

Adresa: str. Bruxelles nr. 5, Hala nr. 3 
Prejmer, Brașov

 

Consumatorul își asumă responsabilitatea de a completa datele comenzii și datele personale 
în certificatul de garanție.
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