
 

 

          

                        

CERTIFICAT DE GARANŢIE / DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

 

 

Produsele vândute beneficiază de o garanţie de 60 luni de la data achiziţionării, precum şi service post garanţie contra cost. 

Garantia este valabila doar cu prezentarea facturii emise. În perioada de garanţie se înlocuiesc piesele sau subansamblele defecte. 

Durata medie de funcţionare este de 3 ani cu o frecvenţă de utilizare de 8 ore pe zi, 7 zile pe săptămână. Modul de asamblare este 

prezent în instrucţiunile de montaj aflate în interiorul ambalajului. Pentru produsele aflate în garanţie, certificatul de garanţie ţine loc 

de contract pe baza căruia se va efectua repararea lor. 

 

Condiţii de garanţie:  

-pentru a beneficia de garanţie cumpărătorul este obligat să folosească corespunzător produsul şi doar în scopul pentru care a 

fost conceput. Documentele necesare la prezentarea in unitatea de service sunt: certificatul de garanţie completat corect precum şi 

documentul de plată (factură sau bon fiscal). 

-producătorul este exonerat de obligaţiile sale privind garanţia, dacă defectul s-a produs din cauza nerespectării de către 

consumator a instrucţiunilor de utilizare, întreţinere, manipulare şi depozitare ale produsului. De asemenea S.C. Antares Romania 

SRL nu va răspunde de defecţiunile survenite în urma transportului necorespunzator al clientului de la magazin la domiciliu. Datele 

de identificare ale produsului sunt înscrise pe ambalaj, iar defecţiunile şi reparaţiile efectuate precum si menţiunile cu privire la 

acestea, vor fi înscrise în formularul de garanţie.  

 

Intreţinerea şi reparaţiile în termen de garanţie se execută de către S.C. Antares România S.R.L. prin unitatile 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.)  

 

Perioada de rezolvare a reclamaţiei de la data sesizării este cea prevazuta de lege, garanţia prelungindu-se cu durata în care a fost 

produsul în reparaţie.  

Drepturile consumatorului sunt prevazute in O.G. 21/1992 actualizata la data de 01.01.2007 şi în Legea Nr. 449 din 2003. 

Condiţii de utilizare a produselor: 

❖ Scaunele ambalate nu se depoziteaza stivuite mai mult de 5 cutii iar cele neambalate nu mai mult de 10;  

❖ Pentru scaunele care au în componenţa lor cilindru cu gaz pentru reglarea înălţimii şezutului, reglarea (înălţarea şezutului) se 

va face cu scaunul fără greutate; 

❖ Greutatea maximă admisă este de: 120 Kg pentru scaunele ergonomice si 120 Kg pentru fotolii. 

Condiţii de întreţinere a produselor 

❖ Curăţirea tapiţeriei se face cu o cârpă moale cu detergent; 

❖ A se feri de acţiunea directă a razelor de soare, de ploaie; 

❖ A se feri de acţiunea substanţelor uleioase, hidrocarburi etc. care pot duce la pătarea sau deteriorarea tapiţeriei;  

 

 

Reparaţii efectuate în perioada de garanţie 

 
 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

       

Noi, SC ANTARES ROMANIA SRL, având sediul în Piata 1 Mai, Nr 4-5, Cluj-Napoca, jud. Cluj, cu Certificat de înregistrare 

J12/1198/1998, C.U.I. RO10868022, asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din 

Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea 

muncii şi protecţia mediului, că produsele furnizate de  SC ANTARES ROMANIA SRL, la care se referă această declaraţie nu pun 

în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului şi sunt testate conform standardelor  SR 

ISO 7173 şi SR ISO 7174/1.  
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