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Reparatii in TERMENUL DE GARANTIE:

CONFORM NOTELOR DE PREDARE DIN SERVICE

Echipamentele sunt primite in 
service NUMAI in  baza acestui 
certificat. Pierderea sau modificarea 
acestuia atrage dupa sine 
pierderea garantiei

SC Depanero SRL
Bucuresti, sector 6, Sos.Virtutii, nr. 148, Centrul Comercial
J40/8016/2012
C.I.F.: RO 27846339
Telefon: 031 005 08 22
PROGRAM de luni pana vineri, intre orele 10:00 – 18:00

Beneficiar       Denumire / Nume, prenume :                                                      
       Cod fiscal / CNP :
       Sediu /Domiciliul :
       Cu factura:            ……………………                                 din:…………………….

Produs garantie Model S/N  Produs
Durata medie de 

utilizare
Termen de 

ROMÂNIA 

Condiţii generale: 

Produsele cumparate, cu exceptia componentelor considerate piese de schimb, sunt insotite de instructiuni de instalare, 
exploatare, utilizare si intretinere care trebuie citite si respectate obligatoriu inainte de instalarea si folosirea produsului. 
Service-ul este asigurat in perioada de garantie, de catre S.C Depanero SRL, aceasta va ofera un serviciu special de service; 
sunand la 031 005 08 22, puteti solicita trimiterea unui produs aflat in perioada de garantie catre service. 
De asemenea, acest numar va sta la dispozitie si pentru alte informatii suplimentare cu privire la conditiile de garantie sau 
produse aflate in service
Pentru informatii ne puteti contacta si in scris la  adresa de mail: service@depanero.ro

! Este necesar ca la solicitarea acordarii garantiei produsul sa fie insotit de urmatoarele:
• Copie dupa factura si certificatul de garantie
• O descriere scrisa a defectului constatat
• Ambalaj corespunzator transportului (in ambalajul original)

! Nu ne asumam raspunderea in cazul defectiunilor aparute in timpul transportului, datorate ambalarii necorespunzatoare.
! In cazul in care nu se constata defectul reclamat, costurile de transport vor fi suportate de catre client.

Garanţie şi service:

Orice defecţiune apărută in perioada de garanţie, datorită unei cauze neimputabile beneficiarului, va fi remediată prin 
repararea sau inlocuirea subansamblelor defecte, gratuit. Orice reparare sau inlocuire a produselor aflate in garantie, va fi 
facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp care nu poate depasi 15 zile, fara nici un inconvenient semnificativ pentru 
consumator, luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele.

Depanero nu răspunde pentru pierderile colaterale urmare a riscurilor previzibile ce deriva din utilizarea produselor 
hardware, software (ex. pierderea informaţiilor sau programelor pe care beneficiarul le are stocate, ,beneficiarul având 
sarcina salvării periodice a datelor ce-i aparţin, astfel incat, daca este cazul, service-ul sa poată formata, in functie de 
posibilitati, mediul de stocare si instala programe de test si/sau cele existente in factura la momentul vânzării). Răspunderea 
Depanero este de a repara sau inlocui produsul constatat defect. 
Garantia poate fi limitata la o perioada mai mica de 24 de luni, in functie de caz, pentru accesorii, consumabile si 
acumulatori.

Obligaţiile beneficiarului: 

Alimentarea produsului de la reţeaua electrică cu împământare şi în limitele de toleranţă prevăzute de producător. Folosirea 
numai a elementelor de cablare originale, ale echipamentelor. Respectarea instrucţiunilor de utilizare ale echipamentelor 
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cumpărate, conform indicaţiilor tehnice date de producator. Este recomandata păstrarea ambalajelor originale, precum şi a 
documentaţiei tehnice primită la livrarea echipamentelor pe toată durata garanţiei. Intervenţiile si/sau reparatiile efectuate 
de catre persoane neautorizate de producator , manipulările defectuase, ruperea sigiliilor, a datelor de identificare, defectele 
fizice ( zgarieturi, lovituri, arsuri, etc), defecte datorate contactului cu lichide de 
orice fel  precum si mentinerea echipamentelor in conditii de prafuire, umiditate excesiva sau temperaturi neadecvate, duc 
la pierderea garanţiei.
Responsabilitatea asupra instalării corecte, hardware si software, apartine in totalitate beneficiarului.

ATENTIE! In cazul in care defectul reclamat nu exista sau nefunctionarea se datoreaza unor probleme software sau montarii 
incorecte si/sau neautorizate, beneficiarul va suporta costul total al interventiei conform tarifelor  afisate la unitatile de service 
( manopera , piese de schimb, transport).
ATENŢIE! În cazul CD-urilor sparte in unităţile optice se pierde garanţia la componentele afectate.
ATENŢIE! Nu se acorda garantie pentru ecrane LCD care prezinta pixeli sau subpixeli lipsa, aprinsi/stinsi, mai putin decat 
prevede documentatia producatorului, sau in lipsa acesteia, standardul ISO 13406-2.
ATENŢIE! Nu se acorda garantie in cazul scaderii capacitatii acumulatorilor  cauzate de utolizare neadecvata
ATENŢIE!   Nu se acorda garantie la consumabile (ink cartridge, ribbon, toner cartridge, etc.) si nici la imprimante in cazul 
defectarii acestora din cauza utilizarii de cartuse de cerneala sau toner reumplute sau altele dacat cele originale.

Prevederile finale:

Orice dispută între părţi cu privire la interpretarea, executarea şi efectuarea acestui contract, vor fi rezolvate pe cale amiabilă 
într-un termen de 30 zile de la apariţia acesteia. în cazul în care disputa persistă după acest termen şi părţile nu au ajuns la 
o altă intelegere, soluţionarea disputei se va efectua conform normelor legale în vigoare   la   data   apariţiei   respectivei 
dispute. 

Declaratie de conformitate:

Se regasesc in pachetul commercial.

Drepturile cumparatorului sunt in conformitate cu Legea 449/2003  si Legea 21/1992 actualizate conform OUG 

174/2008 

L.S. Unitate Service:                                                          L.S. Distribuitor: Cumparator:

ATENTIE! In cazul in care defectul reclamat nu exista sau nefunctionarea se datoreaza unor probleme software sau montarii 
incorecte si/sau neautorizate, beneficiarul va suporta costul total al


