
CERTIFICAT DE GARANŢIE 
 

SC Badenis Trading – cu sediul in Craiova, Str. Anul 1848, nr. 22, CUI RO 9789391, J16/916/1997, 

Tel. 0251 417 285 , office@badenis.ro, importator  al produsului achiziţionat, oferă garanţie si service 

conform Legii 449/2003, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 

PRODUSUL   

NR. DOCUMENT FISCAL (factura/chitanţă, Comanda ) 

DATA: 

 

 

TERMEN DE GARANŢIE 

Garanţia de conformitate şi comercială a produselor este de 24 luni de la data livrarii pentru trolere  si 

30 zile pentru produsele din categoria accesorii (geanta, borseta, portofel, ghiozdan, rucsac, penar, 

etc.). Termenul de garanţie curge de la data vânzării produsului şi se prelungeşte cu timpul scurs de 

la data la care consumatorul a reclamat defecţiunea produsului până la data repunerii acestuia în 

funcţiune. 

 

CONDIŢII DE GARANŢIE 

Prezentul document atestă că produsul achiziţionat beneficiază de garanţie şi service în condiţiile 

respectării regulilor de utilizare prevăzute pe eticheta produsului. Producatorul garantează 

componentele utilizate în construcţia produselor sale si ofera garantie pentru urmatoarele  defecte de 

fabricaţie:  

-inchizatoare si accesorii metalice defecte  

-rame si curele de sustinere insuficient consolidate 

-rotii trolere 

În timpul perioadei de garanţie producătorul îşi rezervă dreptul de a repara sau înlocui părţile 

componente ce se dovedesc a fi defecte. 

Garanţia acoperă numai acele defecte care apar în exploatarea normală a produsului.  

Nu se acorda garantie  pentru : 

-stricăciunile datorate neglijenţei, accidentelor, abraziunii, expunerii la temperaturi extreme 

-greseli de intretinere prin folosire de solvenţi, acizi,incarcarea excedentara  a bagajului  sau uzură  

-reparaţii efectuate de persoane neautorizate, modificarii aduse starii initiale a produsului 

-deteriorari mecanice, termice, chimice, ca urmare a incendiilor, accidentelor, vibratiilor 

-deteriorari provocate in timpul calatoriilor de catre companiile  de zbor, companiile de 

manipulare bagaje. 

Garanţia se referă la repararea sau înlocuirea gratuită a subansamblelor sau pieselor de schimb 

constatate defecte de către personalul tehnic autorizat de importator, dacă produsul defect se 

încadrează în condiţiile prezentului certificat. 

 

In cazul unei defectiuni de fabricatie sau material, Badenis Trading va repara sau înlocui produsul 

fără nici un cost, in termen de maximum 15 zile de la data primirii reclamatiei. Deteriorările de genul 

zgârieturilor, loviturilor, rupturilor etc. ale elementelor demontabile sau nedemontabile, care nu au 

fost aduse la cunoştinţa vânzătorului în momentul achiziţionării, nu beneficiază de garanţie.  

 

ATENŢIE! La solicitarea acordării garanţiei este necesar să se prezinte produsul însoţit de certificatul 

de garanţie şi factura/bonul de achiziţie (se vor prezenta documentele originale). 

 

 

Cumpărător       Vânzător 

…………………      ................................................... 

 

mailto:office@badenis.ro

