
CERTIFICAT DE GARAN�IE

Produs ______________________________________________________________ Cod produs __________________

Nume și adresă cumpărător __________________________________________________________________________

Factură ____________________ Data ____/____/________

Vă mul�umim că a�i cumpărat acest produs marca 1 Criber. Acest certificat este adi�ional, nu poate fi utilizat de sine stătător și nu afectează înst

nici un fel drepturile consumatorului.
ATEN�IE : Vă rugăm să vă asigura�i că acest certificat de garan�ie se completează în momentul cumpărării produsului. Prezentarea

certificatului de garan�ie împreună cu factura sau bonul fiscal este obligatorie pentru valabilitatea garan�iei.
Garan�ia se referă strict numai la remedierea sau înlocuirea produselor livrate, în cazul dovedirii unor deficien�e ale acestora în utilizare și care

rezultă că sunt în sarcina producătorului. Valoarea despăgubirilor acordate în urma defectării imputabile producătorului se rezumă la maxim valoarea
produsului respectiv, în cazul în care nu sunt posibile repara�ia sau înlocuirea produsului. Dacă în perioada de garan�ie produsul se dovedește a fi defect din
motive de proiectare, execu�ie sau materiale defecte, el va fi reparat gratuit cu condi�ia respectării cu stricte�e a ansamblului de instruc�iuni de manipulare,
instalare, montaj, utilizare și între�inere men�ionate în cartea tehnică a produsului precum și a îndeplinirii condi�iilor de calitate func�ionale ale componentelor
interconectate, cu următoarele condi�ii :

1. Produsul să fi fost cumpărat de la societate sau din re�eaua de distribuitori autoriza�i 1 Criber și folosit numai în scopurile pentru care a fostst

conceput ;
2. Documentele necesare pentru asigurarea serviceului sunt : certificatul de garan�ie completat corect, cartea tehnică a produsului primită la

livrare precum și factura  sau bonul fiscal care atestă achizi�ionarea produsului ;
3. Perioada de garan�ie începe de la data emiterii facturii ;
4. Înainte de montaj și punere în func�iune cumpărătorul este rugat să citească cu aten�ie cartea tehnică a produsului și să respecte întocmai

instruc�iunile prezentate ;
Nu fac obiectul garan�iei sistemele conexe produsului (drenuri, pu�uri absorbante, sisteme de infiltrare în sol), consumabilele sau alte

componente cu uzură recunoscută de fabricant (precizate în cartea tehnică a produsului).
5. Garan�ia își pierde valabilitatea pentru defecte imputabile utilizatorului cum ar fi (inclusiv, dar nu exclusiv) următoarele condi�ii :

a. defectarea produsă ca urmare a neglijen�ei, nerespectării instruc�iunilor de exploatare și între�inere, transport, manipulare,
îngropare și instalare precizate în contract și în cartea tehnică a produsului ;

b. interven�ii făcute de personal fără calificarea și atestarea necesară ;
c. utilizarea produsului în alte scopuri decât a fost conceput ;
d. lipsa plăcu�ei de identificare a produsului, deteriorarea mecanică provocată prin lovirea produsului, incendiere, arsuri chimice ;
e. modificarea sau completarea datelor din certificatul de garan�ie de către persoane neautorizate. Orice modificare făcută trebuie

înso�ită de semnătură și ștampilă autorizată ;
f. Existen�a de sume de plată restante către producător, altele decât cele convenite de comun acord.

6. Garan�ia se aplică doar pe teritoriul na�ional al României și nu mai este operantă dacă bunul a fost exportat fără acordul scris al
producătorului ;

7. Pentru a beneficia de garan�ie  trimite�i o cerere către fax 0233-240.566 sau e-mail  service@cribernet.ro men�ionând seria produsului,
numărul și data facturii, problemă și formele de manifestare ;

Termenul de garan�ie este de ____ ani de la data achizi�ionării și se prelungește cu durata cât produsul se află în repara�ie. Interven�iile garan�ie și
post garan�ie se pot efectua numai de către producător sau reprezentan�ii autoriza�i ai acestuia. Drepturile consumatorului sunt prevăzute în OG 21/1992
actualizată la data de 01.01.2007 și în legea nr. 449 din 12.11.2003 cu reglementările ulterioare.

Interven�ii pe perioada garan�iei

Interven�iile în perioada garan�iei se consemnează și în Procesul verbal de constatare/repara�ie cod FRU-01.

Data interven�iei Defect constatat Modalitate
remediere

Durata
interven�iei

Persoană
autorizată

Semnătură și
ștampilă

CUMPĂRĂTOR
______________________________

Am primit „Cartea tehnică“ în limba română cu instruc�iunile necesare
instalării și utilizării corecte a produsului.

PRODUCĂTOR
______________________________
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