
S.C. Glob Star Trade S.R.L.   Cumpărător _________________________ 

Adresa: București  Adresa _____________________________ 

Telefon fix 021.320.21.60 telefon mobil 0722.550.218  Localitatea __________________________ 

Fax 0745.350.884  Telefon _____________________________ 

Cod fiscal RO6422217  Cod fiscal ___________________________ 
Nr. inregistrare Registrului Comerțului J40 / 20229 / 1994                                          Nr. inregistrare Registrului Comerțului ______________ 

Cont RO80 INGB 0001 0081 6081 8910 deschis la Banca ING Cont ________________ deschis la Banca _________ 

 
C E R T I F I C A T     D E     G A R A N Ţ I E 

seria 2022  / număr -identic cu număr bon fiscal sau factură- 
încheiat astăzi -aceiași dată cu bonul fiscal sau factura- 

punctul de lucru/unitatea vânzătoare ____________________________________ 
adresa punctului de lucru _____________________________________________ 

 

TIP PRODUS: Invertor Solar -codul este specificat pe documentul de plată- 
SERIE/COD PRODUS -specificat pe produs- 
DURATA MEDIE DE UTILIZARE 8 ani 
PERIOADA DE GARANŢIE 24 luni Persoanele Fizice / 12 luni Persoanele Juridice 
Prin garanţia oferită nu se aduce atingere drepturilor consumatorilor prevăzute de Legea nr. 449/2003 şi 
OG nr. 21/1992. 
 
Condiţii şi norme de garanţie: 
 
a. Constatarea deficienţelor, a naturii şi cauzelor acestora se face de reprezentantul vânzătorului, de la punctul de 

lucru de unde a fost achiziţionat produsul. 
Remedierea deficienţelor constatate, înlocuirea produselor pentru care repararea acestora nu este posibilă, 
respectiv restituirea contravalorii produselor achiziţionate în situaţia în care măsurile de reparare sau 
înlocuire nu sunt posibile (în ordinea menţionată) se efectuează de către unitatea vânzătoare. 

b. Garanţia îşi pierde valabilitatea în caz de: 
 - folosirea/utilizarea/instalarea incorectă/defectuoasă/neconformă cu instrucţiunile de folosire/utilizare/întreţinere 

livrate împreună cu produsul; 
 - abuzivă; se consideră folosire abuzivă şi schimbarea destinaţiei produsului 
 - în cazul intervenţiilor neautorizate; 
 - pierderea sau deteriorarea certificatului de garanţie. 

c. La solicitarea remedierilor produsului în termenul de garanţie se prezintă: 
 - certificatul de garanţie original; 
 - bon de casă fiscal, factura fiscală, chitanţa sau ordinul de plată (dacă este cazul), în copie. 

Pierderea certificatului de garanţie şi documentelor de achiziţie generează pierderea garanţiei. 
d. La solicitarea acordării garanţiei, produsul trebuie sa fie prezentat împreună cu toate accesoriile acestuia şi, 
în măsura în care este posibil, în ambalajul original (fără a fi o condiţie obligatorie). 
 
Remedierea deficienţelor conform certificatului de garanţie şi legislaţiei în vigoare se realizează în 
termen de 15 zile de la constatarea acestora de către reprezentantul vânzătorului. 
 
Garanţia se asigură în conformitate Legea nr. 499/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile 
asociate acestora, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanta Guvernului nr. 21/1992 
privind protecţia consumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare. 
 
 

FURNIZOR/VÂNZĂTOR  CUMPĂRĂTOR 
 

 


