
ANEXA 1 - prezentele condiții fac parte integrantă din CERTIFICATUL DE GARANȚIE EXTINSĂ 

 

TERMENI ȘI CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI EXTINSE:  

Garanția extinsă asigură extinderea perioadei de garanție standard a produselor oferită, cu unul sau doi ani în funcție de serviciul 

achiziționat. Produsul poate fi predat la punctul de lucru al SEE S.R.L. (Calea Câmpulung, nr. 107A, Târgoviste) sau preluat direct de 

curier apelând numărul 0785 085 085 (număr cu tarif normal). Durata remedierii produselor este de maxim 15 zile calendaristice, 

calculate din momentul predării produselor sau de la data sosirii acestora la punctul de lucru SEE S.R.L. cu număr de înregistrare 

emis de către SEE S.R.L. pentru produsele care se transmit prin curier. În perioada acoperită de garanția extinsă transportul 

produselor ce se repară la sediul SEE S.R.L. este gratuit. Produsele identificate în acest certificat pe baza denumirii comerciale, a 

codului și a numărului unic de serie S/N, beneficiază de garanție extinsă în termenul specificat pentru fiecare în parte, perioada 

calculându-se față de data expirării garanției inițiale a respectivului produs. Garanția extinsă se acordă în conformitate cu legile în 

vigoare la data cumpărării. Garanția extinsă se acordă doar pentru rezervorul nepresurizat si doar in cazul defecțiunilor de natură 

tehnică (fisuri, scurgeri) și nu include operațiunile de instalare/dezinstalare a produsului/componenței în cauză, curățire, întreținere 

sau asistență tehnică, cu excepția situațiilor în care este precizat altfel într-un contract de service separat. Nu constituie obiectul 

garanției subansamblele și materialele fragile cu risc ridicat de deteriorare naturala (tuburi de sticla, garnituri, pompa presiune, 

senzori, vana amestec, servomotoare, controlere electronice etc.), precum și accesoriile incluse în setul de livrare a produselor (vase 

și elemente plastic sau sticlă, garnituri plastic sau silicon). Utilizarea de produse de curățare chimice, neconforme care pot dauna 

integrității fizice și pot aduce coroziuni și deteriorări rezervorului sau a suportului atrage după sine anularea garanției extinse pentru 

respectivul echipament. Nu se oferă garanție pentru situațiile în care defectul este din cauza: depunerilor naturale de calcar, utilizarii 

defectuase din cauza unor condiții meteo nefavorabile (rezervorul se golește iarna, dacă rămâne apă în acesta și îngheață provocând 

fisuri sau deteriorări – nu reprezintă obiectul garanției). Nu se oferă garanție pentru defecțiunile apărute ca urmare a manipulării 

defectuoase, lovirii produselor, accidentelor, ventilației necorespunzătoare, greșelilor de instalare, intervenții asupra produselor, 

indiferent de natura lor, de către personal neautorizat în scris de către producătorul respectivului echipament sau în cazul modificării 

seriilor din certificat. SEE S.R.L. nu va putea fi făcut răspunzător, în cazul defectării produsului, pentru pierderea informațiilor sau 

datelor, precum și pentru orice prejudicii ce ar putea suferi cumpărătorul în urma acestor pierderi, obligația SEE S.R.L. fiind numai 

de a repara sau înlocui produsul defect. Modificările de structura (interventii sau modificari asupra rezervorului și a suportului de 

sustinere) si utilizarea incorectă a produselor exonerează SEE S.R.L. de orice răspundere.  

NU beneficiază de garanție: 

Produsele utlizate în condiții neadecvate (exemplu supunerea la presiuni mai mari de 2.5 BAR a rezervorului, modificarea stuturilor 

pentru alimentare și/sau evacuare apă, intervenții de modificare/tăiere la nivelul suportului de susținere, acțiuni ale substanțelor 

chimice, noxe, fum, praf, umiditate, etc); utilizarea produsului în aplicații ce necesită performanțe și calități, altele decât cele oferite 

de clasa și scopul pentru care acest produs este destinat sau în afară specificațiilor sale tehnice; utilizarea de baterii, surse de 

alimentare sau accesorii, altele decât cele produse, aprobate sau recomandate de producător; produsele fără etichete sau sigiliile 

de garanție intacte sau cu defecte cauzate de manipulare sau stocare defectuase, cum ar fi, dar fără a se limita la următoarele: 

crăpături, spărturi, elemente torsionate, desprinse sau lipsă, urme de arsuri, contact cu lichide sau urme ale contactului cu lichide 

(de exemplu oxidarea); Remedierea deficiențelor apărute în perioada de garanție extinsă se face în primul rând prin repararea sau, 

dacă repararea nu este posibilă, prin înlocuirea produsului. Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în 

perioada de garanție extinsă, se prelungește în mod corespunzător cu termenul de garanție și curge din momentul înregistrării în la 

SEE S.R.L. până la aducerea produsului în starea de utilizare normală și al notificării clientului în vederea ridicării sau predării efective 

a produsului către client. În situația în care produsul va fi înlocuit, înlocuirea se va face cu un produs identic daca acesta se afla 

disponibil in stocul unitatii vânzatoare. Produsul nou, ce înlocuiește produsul defect, beneficiază de garanție comercială nouă, 

corespunzătoare în momentul înlocuirii. În cazul solicitării nejustificate sau vădit neconforme cu condițiile de acordare a garanției, 

ne rezervăm dreptul de a percepe o taxa de diagnosticare și/sau costul transportului.  

Obligațiile cumpărătorului:  

Alimentarea de la rețeaua electrică cu împământare și în limitele de toleranță prevăzute de producător; Folosirea numai a 

elementelor de cablare originale ale echipamentelor; Respectarea instrucțiunilor de utilizare ale echipamentelor, conform 

indicațiilor tehnice date de producător, respectiv de executantul operațiilor de service; Păstrarea integrității sigiliilor producătorului, 

respectiv ale executantului lucrărilor de service (dacă este cazul); Recomandam păstrarea documentației, accesoriilor și a 

ambalajului primite odată cu echipamentul, pe toată durata perioada extragaranției. Pentru a putea beneficia de garanția extinsă, 

este obligatorie prezentarea prezentului certificat de garanție extinsă însoțit de factura de achiziție (copie)/bonul fiscal al produsului. 

Poate fi necesar ca produsul să fie însoțit de toate accesoriile cu care a fost livrat. Recomandăm ca produsul să fie predat în ambalajul 

original, pentru a asigura integritatea produsului în cazul transportului. Garanția extinsă este valabilă doar pe teritoriul României. 

Prin achiziționarea serviciului de Garanție extinsă clientul declară ca a luat la cunoștință și este de acord cu prezentele condiții de 

acordare a acesteia. 

 

Nume și prenume cumpărător:  

Semnătură 


