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CERTIFICAT DE GARANTIE acumulatori 

 
  S.C. Glob Star Trade S.R.L. garantează prin prezentul Certificat că produsele 
furnizate sunt în concordanţă cu reglementările prevazute de legiuitor în cazul activităţii de 
vânzare-cumpărare - LEGEA 449/2003, precum şi cu standardele şi normativele tehnice în 
vigoare aplicabile acestora (specificate in fişa de produs). 
 Toţi acumulatorii care fac obiectul acestui certificat de garanţie necesită respectarea 
riguroasa (strictă) a condiţiilor de manipulare, transport, depozitare, exploatare prevazute în 
standardele tehnice specifice. 
         GARANŢIA se acordă numai în cazul în care aceste produse / echipamente au 
fost instalate in conformitate cu specificatiile tehnice. Acumulatorii se înseriază doar 
dacă fac parte din acelaşi lot de fabricaţie, acelaşi an de fabricaţie.  
 Pentru aceste produse/echipamente se acordă : 
 

-GARANŢIE 12 luni de la data livrarii produselor/echipamentelor la cumpărator 
 

În perioada garanţiei, orice defect sau funcţionare necorespunzatoare datorate unor cauze 
constructive vor fi rezolvate de catre specialiştii firmei noastre. 
În acest caz perioada de garanţie se prelungeşte automat cu timpul necesar eliminarii 
defectului, până la repararea şi preluarea lor de catre cumparator. Defectul va fi constatat de 
specialiştii nostri, la solicitarea clientului. La preluare, se efectuează probe tehnice şi se 
confirma funcţionarea în mod  corespunzator a produsului reparat.     
       Pierderea GARANŢIEI: 
-Defectarea cauzată de nerespectarea uneia dintre condiţiile prevazute în paragraful de mai 
sus atrage dupa sine anularea garantiei legal acordate. 
-Utilizarea acestor produse în conditii ambientale inadecvate (umiditate ridicată, radiaţie 
solară / ultraviolete şi variaţii bruşte de temperatură) cât şi expunerea la şocuri mecanice, 
vibraţii. 
-Intervenţii neautorizate, spargerea carcasei, scurtcircuite la poli 
-Aducerea acumulatorilor cu subtensiune (descărcare accentuată) și adică: la acumulatori de 
2V sub 2V, la acumulatori de 12V sub 12V, la acumulatori de 6V sub 6V 
        Notă:  
-cheltuielile privind transportul produselor/echipamentelor în garanţie, la şi de la sediul 
vânzatorului, vor fi în sarcina cumpăratorului 
- Garanţia este efectivă pentru defecte de fabricaţie, uzura normală care duce la scăderea 
capacităţii un este luată în consideraţie 


