
CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE 
Produsul/produsele cumpărate beneficiază de 24 luni garanţie de la dată emiterii facturii ce însoţeşte comanda 

 
 

Drepturile consumatorului: 
În cazul lipsei conformităţii produsului, aveţi dreptul să vi se readucă produsele la conformitate, fără plata, prin reparare sau înlocuire, în 
funcţie de opţiunea Dvs., sau să beneficiaţi de reducerea corespunzătoare a preţului ori de restituirea contravalorii produsului. 
O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă, dacă vânzătorul nu are un produs identic pentru înlocuire (în acest caz, vi se va restitui 
suma plătită pe produs şi pe taxa de transport dus – întors). 
Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord între vânzător şi 
Dvs. şi fără nici un inconvenient semnificativ pentru Dvs., luându-se în considerare natură produsului şi scopul pentru care acesta a fost 
achiziţionat. 
Reducerea corespunzătoare a preţului  sau rezilierea contractului poate fi solicitată în oricare dintre următoarele cazuri: 
· Dacă nu aţi beneficiat nici de repararea, nici de înlocuirea produsului 
· Dacă vânzătorul nu a luat măsură reparatorie într-o perioada de timp rezonabilă 
· Dacă vânzătorul nu a luat măsură reparatorie fără inconveniente semnificative pentru Dvs. 
Dvs. nu sunteţi îndreptăţit să solicitaţi rezilierea contractului, dacă lipsa conformităţii este minoră. 
Prin garanţia oferită în prezentul Certificat atestăm faptul că drepturile consumatorilor prevăzute în acesta, precum şi în legislaţia privitoare 
la protecţia consumatorului nu sunt afectate. 
În cazul constatării unei neconformităţi, va rugăm să informaţi vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de 14 zile de la dată la care 
aţi constatat-o. 
Timpul de nefunctionare datorat necesitării reparatiei sub garanţie a produsului, prelungeşte în mod corespunzător termenul de garanţie şi 
curge din momentul sesizării vânzătorului  şi până la aducerea acestuia în stare de funcţionare. 
Prezentul certificat atestă calitatea produsului livrat şi conformitatea acestuia cu standardele internaţionale corespunzătoare clasei în care se 
încadrează. 
Produsul beneficiază de garanţie, suport tehnic şi service gratuit pe o perioada de 24 (douazecisipatru) luni de la data intrării bunului 
respectiv in posesia consumatorului. În perioada de garanţie cumpărătorul are dreptul în mod gratuit la repararea produsului şi înlocuirea 
pieselor sau subansamblelor defecte din vină producătorului. 
Produsele electrice au în componentă subansamble electronice şi mecanice care necesită o manipulare atentă pentru a se evita şocurile, 
umezeală, pătrunderea de lichid în interior sau expunerea la radiaţia solară sau surse de căldură. Temperatura ambianţa de funcţionare  
trebuie să se încadreze între 5 - 25°C. 
Pentru a beneficia de garanţie, va rugăm: 
- Să respectaţi condiţiile enumerate mai sus şi să folosiţi produsul conform instrucţiunilor de utilizare; 
- Să păstraţi produsul în bune condiţii; 
- La apariţia unei situaţii anormale în funcţionarea echipamentului să anunţaţi agentul de service care va deserveşte, după ce verificaţi dacă 
sunt îndeplinite condiţiile de utilizare; este interzisă intervenţia asupra produsului a persoanelor neautorizate de firma Sc Business Choice 
Srl. 
-Să păstraţi cu grijă prezentul certificat de garanţie împreună cu factură; 
Nerespectarea celor de mai sus atrage pierderea garanţiei. 
Dreptul la garanţie se pierde din următoarele motive: 
Garanţia nu se acordă produselor, părţilor de produs sau componentelor care, în opinia specialiştilor noştri, s-au defectat datorită instalării 
impoprii, accidentelor, manipulării necorespunzătoare sau nerespectarea instrucţiunilor de utilizare. 
a) Neprezentarea, în momentul solicitării reparatiei a actelor de achiziţie, în mod special a prezentului certificat de garanţie. 
b) Nerespectarea, de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare privind şocurile, vibraţiile, umezeală sau expunerea excesivă 
la radiaţiile solare, instalare, utilizare şi întreţinere inclusiv păstrarea în condiţii impropii-funcţionarea repetată în regim de mari diferenţe de 
temperatura care cauzează fenomenul de „condens” intern. 
c) Schimbarea stării originale a produsului: spargerea, căderea, deformarea sau deterioararea carcasei, a membranelor difuzoarelor; 
furtul; păstrarea în condiţii improprii; amplasarea în spaţii foarte înguste, folosirea pentru alte scopuri decât cele prevăzute, acţiunii 
substanţelor corozive, chimice, etc., demontarea difuzoarelor sau a cutiilor în cazul boxelor. 
d) Supratensiunilor provenite din reţeaua de alimentare; precum şi expunerea la intemperii (fenomene naturale: incendii, trăznete, 
cutremur, inundaţii, etc.) ce pot deteriora produsul. În cazul furtunilor cu descărcări electrice deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică. 
e) Aparatură auto prezintă garanţie doar dacă a fost instalată de un service autorizat. Pentru această clientul va aduce, în momentul 
reclamaţiei şi dovadă instalaţiei  în cadrul unui service autorizat din ţară. 
f) Nerespectarea caracteristicilor tehnice înscrise pe aparat (alimentare, impedanta, intrări) scurcicuitarea în etajul final, şi 
suprasolicitarea aparatului. 
g)    Încredinţarea produsului spre a fi reparat persoanelor/firmelor neautorizate în acest sens. 
h) Utilizarea produselor care au fost concepute şi fabricate pentru a fi folosite exclusiv în scopuri casnice sau ocazionale (sau hobby) la 
activităţi profesionale sau industriale, în ateliere specializate, adică suprasolicitarea produselor. 
Important! 
Va rugăm să păstraţi certificatul de garanţie pentru orice reclamaţii. Acestea pot fi adresate personal societăţii, la adresa Str Niţu Vasile 51 
sector 4 Bucureşti, sau telefonic la numărul 0722.313.891. Service-ul se realizează la sediul societăţii, execuţia fiind efectuată  de  Sc 
Business Choice Srl. 
În cazul în care produsul necesită servisare, Sc Business Choice Srl se obligă să suporte contravaloarea costurilor de transport. Certificatul  
nu este transmisibil. Subsemnatul, cumpărător, atest prin semnare faptul că: 
Am luat la cunoştinţă regimul de lucru la care poate fi utilizat produsul, şi condiţiile acestui contract, am primit produsul în perfectă stare 

de funcţionare. Dacă produsul nu e însoţit de prezentul certificat de garanţie sau această e expirată sau anulată de către service datorită 
utilizării în condiţii anormale, reparaţia se va efectua cu acordul meu contra cost. 
Va mulţumim că aţi achiziţionat acest produs şi sperăm că veţi fi satisfăcut de performanţele sale. 

 
Semnătură cumpărătorului 


