
 

Declaratie de Conformitate

 

 

ANTARES ROMANIA SRL cu sediul în Piata 1 Mai, nr 4-5, Cluj-Napoca, jud. Cluj, cu Certificat de înregistrare J12/1 198/1998, C.U.I. R10868022, asigurãm, garantãm si declarãm pe propria

rãspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune în pericol viata, sãnãtatea, securitatea muncii si protectia

mediului, cã produsele furnizate de ANTARES ROMANIA SRL, la care se referã aceastã declaratie nu pun în pericol viata, sãnãtatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra

mediului si sunt testate conform standardelor SR ISO 7173 si SR ISO 7174/1.

 

  

Certificat de Garantie

 

CONDITII GENERALE

Prezentul certificat de garantie reglementeazã acordarea garantiei persoanelor fizice, denumite în continuare consumator, asa cum este definit în Legea 449/2003 si O.G. 21/1992.

Drepurile consumatorului legate de garantia produselor sunt prevãzute în H.G 174/2008 care modificã Legea 449/2003 si O.G. 21/1992. La solicitarea garantiei este necesarã

prezentarea produsului defect, certificatul de garantie si copia facturii fiscale emise la cumpãrarea produsului.

Antares Romania SRL nu prejudiciazã în nici un fel drepturile legale ale oricãrei persoane fizice sau unui grup de persoane fizice constituite în asociatii, care în cadrul contractelor care

intrã sub incidenta Legii 449 din 12/11/2003 (lege actualizatã la data de 27/12/2008), actioneazã în scopuri din afara activitãtii sale comerciale, industriale sau de productie, artizanale ori liberale.

Durata medie de utilizare a produselor noastre este 3 ani cu o utilizare de 8 ore pe zi, 7 zile pe sãptãmânã.

Antares Romania SRL se angajeazã sã garanteze conformitatea bunurilor achizitionate în termen de 2 ani de la data vânzãrii produselor conform prevederilor Legii 449/2003. Consumatorii vor

avea dreptul:

Sã cearã repararea produsului fãrã platã, într-o perioadã de timp ce nu depãseste 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusã la cunostintã vânzãtorului lipsa de conformitate

a produsului.

În cazul lipsei conformitãtii consumatorul poate cere reducerea corespunzãtoare a pretului sau relozutiunea contractului privind acest produs în conditiile Legii 449/2003 art. 13 si art.

14 (articole modificate prin art. I pct.3 din O.U.G. nr 174/2008).

Conform prevederilor art.2 pct a. din Legea 449/2003 (lege actualizatã la data de 27/12/2008) privind vânzarea produselor si garantiile asociate acestora si ale art. 2 pct. 2 din

Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorului, prezentele conditii aferente garantiilor oferite produselor noastre se aplicã numai consumatorilor PERSOANE FIZICE sau GRUPURI DE

PERSOANE FIZICE care cumpãrã, dobândesc, utilizeazã sau consumã produse în afara activitãtii lor profesionale sau comerciale.

Scopul garantiei oferite produselor de Antares Romania SRL este de a repara sau înlocui fãrã nici un cost suplimentar a unui produs, numai dacã se constatã lipsã de conformitate sau

defecte de fabricatie. Returnarea contravalorii se face numai dacã produsul nu poate fi reparat sau înlocuit.

Repararea se efectueazã numai pentru defecte gãsite rezultate din fabricarea gresitã a produsului. Vã rugãm sã verificati dacã ati primit produsul nedeteriorat. Dacã descoperiti

defecte de fabricatie vã rugãm sã ne contactati. Este important sã procedati astfel înainte de a începe montarea produsului.

Garantia produslui este valabilã doar dacã produsul achizitionat este folosit în mod corespunzãtor si doar în scopul pentru care a fost conceput.

Garantia devine nulã sau inaplicabilã dacã produsul este:

·        incendiat, deteriorat, furat, decolorat în urma expunerii la soare, expus la o sursã puternicã de cãldurã, vopsit, deteriorat în urma calamitãtilor, rupt sau zgâriat în urma lovirii sale,

depozitat în conditii de umiditate, curãtat cu substante neadecvate, depozitat sau folosit în conditii improprii sau din cauza defectelor survenite erorilor de montaj.

·        folosit în regim industrial, în locuri publice sau în scopuri profesionale fãrã acordul Antares Romania SRL.

·        modificat (gãurit, vopsit, lipit, etc...).

·        defectat în urma nerespectãrii de cãtre consumator a instructiunilor de utilizare, întretinere, montare, manipulare, transportului necorespunzãtor de cãtre client de la magazin la

domiciliu.

Pentru a beneficia de garantie consumatorul este obligat sã se prezinte cu certificatul de garantie completat corect precum si cu documentul de platã (facturã sau bon fiscal). Intreþinerea si

reparatiile în termen de garantie se executã de cãtre S.C. Antares România S.R.L. prin unitãtile de service:

Cluj-Napoca: Piata 1 Mai Nr. 4-5 (tel. 0264/454550; fax 0317/301689; e-mail antares@scaune.ro)

Baneasa Offices, str. Pechea, nr.32-36, sector 1, Bucuresti (tel. 021/3615151; fax 0317/301690.

Antares Romania SRL îsi rezervã dreptul de a retrage sau introduce complet sau partial orice produs fabricat. În cazul în care un consumator solicitã repararea/înlocuirea produsului pe

baza garantiei si acesta nu mai este în gama noastrã de produse atunci îi oferim spre alegere produse similare din gama noastrã actualã sau i se va restitui contravaloarea produsului de la

momentul achizitiei.

Garantia nu se aplicã în cazul revânzãrii produselor.

Garantia nu acoperã uzura normalã a produsului, tãieturile, zgârieturile, sau orice altã deteriorare accidentalã sau consecventã cauzatã de impact sau de cãtre consumator.

Garantia este valabilã si în cazul persoanelor juridice în conditiile de mai sus dacã produsele nu sunt obiectul unor activitãti profesionale (restaurante, baruri sau servicii cãtre populatie).

Antares România SRL oferã o garantie de 6 luni persoanelor juridice care folosesc produsele în restaurante sau baruri.

In cazul in care durata cumulatã de nefunctionare din cauza deficientelor apãrute în termenul de garantie depãseste 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, produsele

pot fi înlocuite sau returnate.

Timpul de nefunctionare din cauza lipsei de conformitate apãrute în cadrul termenului de garantie prelungeste termenul de garantie.

 

    Conditii de utilizare si depozitare a produselor:

·        Scaunele ambalate nu se depoziteaza stivuite mai mult de 5 cutii iar cele neambalate mai mult de 10.

       

 

Conditii de întretinere a produselor:

·        Curatarea tapiteriei difera în functie de caracteristicile de material pe care le-ati ales si cât de murdare sunt. Cele mai multe materiale pot fi curatate cu o cârpa umezita în apa sau

într-o solutie cu detergent. Nu puneti produse de curatat direct pe pete! Nu folositi clor! Pentru întretinerea pielii, folositi solutii speciale destinate acestora. Aplicati solutia pe o

bucata de pânza fina si nu direct pe piele!

·        A se feri de actiunea directa a razelor de soare si de ploaie.

·        A se feri de actiunea substantelor uleioase, hidrocarburi etc. Aceste substante pot duce la deteriorarea tapiteriei.

 

 Produsele vândute  beneficiaza de 24 luni de garantie conform Legii 449/2003 ( actualizata la data de 27/12/2008) de la data achizitionarii, precum si service post garantie sau servicii   
care nu fac obiectul garantiei contra cost. In cazul garantiilor mai mari acestea vor fi specificate pe fiecare factura emisa catre client cu respectarea conditiilor din certificatul de garantie
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