
 

 

                       

 

 
 
 
 
 

CERTIFICAT DE GARANTIE 
 

Conform Legii 449/2003 (r) si O.G. 21/92  (r2), privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, consumatorul beneficiaza 
de garantie pentru produsele achizitionate, fara ca acestea sa ii afecteze celelalte drepturi conferite prin lege. Garantia de 
conformitate a produselor este de 24 luni. 

Produsul ______(exemplu)__________ beneficiaza de garantie comerciala în următoarele condiţii: 
1. Vânzătorul va demonstra buna funcţionare a produsului. 
2. Durata medie de funcţionare a produsului, în condiţii de utilizare normale, este de 5 ani. 
3. Termenul de garanţie al produsului este de 3 ani de la data vânzării. Acesta este destinat utilizarii personale. 
Pentru persoanele  juridice, termenul de garantie este de 12 luni. Accesoriile nu beneficiaza de garantie, acestea fiind 
consumabile (ex. baterii). Deteriorarile de genul zgarieturilor, crapaturilor, rupturilor, etc. care nu au fost aduse la cunostinta 
vanzatorului in momentul achizitionarii nu beneficiaza de garantie. 
4. Conformitatea produsului in perioada de garantie se asigura prin inlocuirea acestuia, fara plata, cu unul nou, in termen de cel 
mult 15 zile calendaristice de la data inregistrarii reclamatiei, acordandu-se ulterior un nou termen de garanţie.  
5. Cumpărătorul pierde garanţia produsului în următoarele condiţii: 

 neprezentarea certificatului de garanţie cu data exactă a cumpărării, stampilat si semnat, avand toate rubricile completate 
si a bonului fiscal. 

 defectarea s-a produs din cauza nerespectarii de catre consumator a instructiunilor de instalare, utilizare, intretinere, 
manipulare si depozitare, cuprinse in  Manualul de Utilizare al produsului. 

 deteriorari ale accesoriilor provocate de cumparator prin utilizare neglijenta sau necorespunzatoare. 
 utilizare în medii necorespunzătoare: umezeală, căldură excesivă, radiaţii.  
 defecţiuni datorate transportului necorespunzător efectuat de cumpărător. 
 produsul prezintă semne de distrugere mecanică sau chimică. 
 produsul a fost reparat de persoane neautorizate. 
 utilizarea produsului în alte scopuri decât cele pentru care a fost conceput. 

6. Societatea noastra isi declina orice responsabiltate pentru accidente sau prejudicii care au legatura cu folosirea 
necorespunzatoare a aparatului. 
7. S-a efectuat proba de functionare, mi s-au predat instructiunile de utilizare in limba romana, mi s-a explicat modul de utilizare si 
mi s-a predat aparatul complet, in perfecta stare de functionare. 

Nr. crt. Data preluarii Defectul reclamat Data solutionarii Modalitatea de  
solutionare 

Semnatura de luare la 
cunostinta 

      

      

      

 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE EC 

 
Noi, S.C. SUPREM MEDICAL S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerţului cu J12/1334/2015, 
CUI RO34467362, declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 2 din HG 1022/2002 privind regimul produselor şi 
serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produsul 
MARCA:         Beurer 
NUME, TIP:   exemplu 
MODEL:         exemplu 
 
la care se referă această declaraţie, răspunde prin concepţia şi construcţia sa cerinţelor directivelor europene aplicabile, cu condiţia 
ca produsele de mai sus să fie utilizate în scopul pentru care au fost concepute, cu mențiunea că reglementările, normele în vigoare  
şi instrucţiunile furnizorului, sunt conforme dispoziţiilor din directivele europene şi legislaţiei naţionale aplicabile: 
- 2014 / 30 / EU – Directiva cu privire la compatibilitatea electromagnetica 
 - EN 61000-6-3: 2007 +A1: 2011 
 - EN 61000-6-1: 2007 
- 2011 / 65 / EU – (RoHS) 
 
Nr. bon fiscal:  

Data:                                    Semnatura                                                           S.C. SUPREM MEDICAL  S.R.L. 

                Cluj, Romania 
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