CERTIFICAT
DE GARANȚIE
DENUMIRE PRODUS:

www.translatordebuzunar.ro

Tip/model/serie produs:

Termen
de garanție
comercialã:

24 luni
Denumire importator/adresa:
S.C. AI Global Technology SRL, Iasi, Sos. Iasi – Tomesti (DN 28), jud. Iasi
Denumire vânzãtor/distribuitor/adresa/nr. telefon:

Nr. document ﬁscal (factura/chitantã):

Garanție de
conformitate:

24 luni
Modalitate
de asigurare
a service-ului:

înlocuire
Certiﬁcat de conformitate: www.translatordebuzunar.ro/conformitate

Remedierea deﬁcientelor apãrute la produse ori înlocuirea produselor care nu corespund în cadrul termenului de garantie ,care
nu sunt imputabile consumatorului se face în termen de maxim 15 zile calendaristice din momentul când operatorul economic
a luat la cunostintã de deﬁcientele respective. În cadrul unor vicii ascunse, termenul maxim stabilit (15 zile) curge de la data
ﬁnalizãrii expertizei tehnice efectuate asupra produsului trimis in garantie. (Prin consumator se întelege: orice persoanã ﬁzicã
sau juridica ce a achizitionat un produs comercializat de AI Global Technology SRL).
Drepturile consumatorilor nu sunt afectate prin garantia oferitã.
La cererea consumatorilor vânzãtorul este obligat sã demonstreze cu ocazia cumpãrãrii, modul de utilizare si
functionalitatea produselor ce urmeazã a ﬁ vândute.
Consumatorul poate solicita o reducere corespunzãtoare a pretului sau rezolutiunea contractului de vanzare în oricare dintre
urmãtoarele cazuri:
a) dacã nu beneﬁciazã nici de repararea, nici de înlocuirea produsului;
b) daca vânzãtorul nu a luat mãsura reparatorie într-o perioada de timp rezonabilã;
c) dacã vânzãtorul nu a luat mãsura reparatorie, fãrã inconveniente semniﬁcative pentru consumator.
S-a efectuat proba de functionare a produsului, s-au predat instructiunile de utilizare/instalare/ întretinere, toate
accesoriile, s-a prezentat modul de folosire si s-a predat produsul în perfectã stare de functionare, s-a veriﬁcat
corectitudinea datelor înscrise în certiﬁcatul de garantie.

CONDITII DE GARANTIE:
• Acest certiﬁcat de garantie este valabil numai dacã este completat corect, stampilat si însotit de documentul ﬁscal.
• Garantia se pierde dacã nu sunt respectate instructiunile de instalare, punere în functiune, utilizare, întretinere,
manipulare, transport, depozitare.
• Totodatã nu se acordã garantie pentru daune provocate din cauza:
o Neglijentei si neatentiei în utilizare sau nerespectãrii instructiunilor de folosire;
o Reparatiei executate de persoane neautorizate, schimbarea starii originale a aparatului, sau de pãstrarea în conditii improprii;
o cãderii, transportului în conditii necorespunzãtoare, actiunii unor substante chimice, corozive, care pot deteriora aparatul,
precum si în cauza expunerii la intemperii;
o nu se acordã garantie pentru accesorii (cablu de incarcare USB C).
În cazul unor defectiuni, consumatorul are obligatia de a trimite aparatul impreuna cu documentul de cumpãrare
(contract, facturã ﬁscalã, bon ﬁscal) si certiﬁcatul de garantie, semnat si stampilat de AI Global Technology la adresa
din Sos. Iasi – Tomesti, DN 28. Pentru inbformatii suplimentare se poate consulta site-ul www.translatordebuzunar.ro
sau trimite email la hello@translatordebuzuar.ro .
Drepturile consumatorilor sunt prevãzute în LG. 449/2003 , OG 21/1992 cu modiﬁcarile si actualizarile ulterioare.
DENUMIRE/ADRESA/TELEFON A UNITÃTII CARE ASIGURÃ GARANTIA:
AI GLOBAL TECHNOLOGY SRL , Sos. IASI – TOMESTI [DN-28],
0730 003 300, hello@translatordebuzuar.ro.

Importator/Distribuitor:

Semnãtura cumpãrãtor

