
  
  

 

 
 
 
                                                                                   V3/01.11.2022 

CERTIFICAT DE GARANȚIE  
CONDIŢII DE GARANŢIE  In conformitate cu OG 140/2021 si Directiva 2011/83/UE. 
1.In cazul solicitărilor de reparaţii in cadrul termenului de garanţie, cumpărătorul este obligat să prezinte Certificatul de garanţie impreună cu factura originală de 

cumpărare a produsului. Garanţia este asigurată prin unitatea Service autorizată. să efectueze reparaţia produsului.  

Prezentul certificat este valabil doar pe teritoriul Romaniei. 

2.Termenul de garanţie incepe de la data la care consumatorul intra in posesia produsului şi se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care consumatorul a predat 

produsul la unitatea de service în urma reclamației de defectare a produsului, până la data repunerii acestuia in stare de funcţionare. 

3. Garanţia nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor normale, subansamblelor casabile şi, in general, asupra pieselor ce pot fi achiziţionate drept accesorii. 

4. Durata medie de utilizare este de 25 de ani pentru 80% din puterea minimă garantată,timp in care se asigură contracost in afara termenului de garanţie piese 

de schimb/repararea produsului de către unitatea Service autorizată. 

5. Produsele de folosinta indelungata care inlocuiesc produsele defecte in cadrul termenului de garanţie vor beneficia de un nou termen de garanţie, care curge de la 

data preschimbării produsuiui.  

6.Produsele ce nu pot fi reparate in cadrul termenului de garanţie, se inlocuiesc de către vânzător numai pe baza notei de constatare (negatie service) emisa de unitatea 

Service autorizată. confirmata prin stampila si semnatura autorizata a acesteia. 

7.Deteriorările de genul zgârieturilor, şocurilor, sparturilor ,rupturilor, etc., ale elementelor demontabile sau nedemontabile nu beneficiază de garanţie.  

8.Raspunderea vanzatorului privind garantia legala de conformitate este angajata daca lipsa de conformitate apare intr-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea 

produsului.  

9.Prestatorii de service au obligaţia sa repare sau sa inlocuiasca produsul asupra caruia s-a cerut interventia , intr-o perioada rezonabila de timp care nu poate sa 

depaseasca 15 zile calendaristice. 

10. Consumatorul trebuie sa informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate in termen de două luni de la data la care a constatat-o. 

Existenţa garanţiei legale de conformitate şi a garanţiei comerciale nu exclude dreptul consumatorului privind garanţia de viciu ascuns. 

11.Panourile sunt garantate a rezista la conditii extreme,fiind testate și certificate pentru a rezista la grindină de până la 25 mm căzând cu 82,8 Km/h în 
conformitate cu standardul de testare a rezistentei la panouri IEC 61215 Ed. 2.Situatiile extreme ,furtuni volente cu grindina a carei dimensiuni 
depasesc valorile prezentate nu sunt acoperite de garantie. 
Termen de garantie 12 ani . 

 
PIERDEREA GARANŢIEI: 
Garanţia se pierde la indeplinirea oricăreia dintre condiţiile de mai jos: 
1. Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare şi intreţinere precizate in prospectele şi 
instrucţiunile ce insoţesc produsul la livrare şi de care cumpărătorul a luat cunoştinţă; 
2. In cazul voltajului ridicat, descarcarilor de potential aparute in urma conectarii la o sursa de semnal, adaptarilor/modificarilor  
necorespunzatoare realizate de interventii neautorizate;  
3.Schimbarea stării originale a produsului; păstrarea in condiţii improprii; căderii; acţiunii substanţelor chimice, corozive, etc., precum şi 
expunerii la intemperii (traznet, inundatii) ce pot deteriora produsul; 
4. Incredinţarea produsului spre a fi reparat altor persoane/firme neautorizate;  
5.Modificarea structurii in care este montat fata de proiectul initial /desigilarea aparatului de către persoane/firme neautorizate să presteze 
activităţi de montaj si service asupra acestui produs; 
 

IMPORTANT! 
Interventiile  efectuate de persoane/firme neautorizate asupra produsului pot produce defectiuni iremediabile şi conduc in mod automat la pierderea garantiei. Pentru a 

evita aceste situaţii, efectuarea oricăror reparaţii/interventii/ verificari se va face, numai la unităţile Service autorizate si metionate in prezentul certificat. 

Cumparatorului i-a fost probata functionarea corespunzatoare a aparatului si i s-a explicat modul de utilizare. Cumparatorul a verificat inventarul de livrare a 

produsului inclusiv existenta ghidului rapid de utilizare si punere in functiune in limba romana. 

*Termenul de garantie se calculeaza de la data la care bunul a intrat in posesia consumatorului. 

** Conform HG 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), consumatorii au obligatia sa nu elimine DEEE ca 
deseuri municipale nesortate si sa colecteze selectiv aceste DEEE. Simbolul care indica faptul ca echipamentele electrice si electronice fac 
obiectul unei colectari separate reprezinta o pubela cu roti barata cu doua linii in forma de “X” 

Produs. Panou Fotovoltaic 455W, Monocristalin Model AW455M-144,  Data vanzarii................ 

 

Nr.declaratie conformitate 1/01.Iulie.2022               Achitat cu factura/Bon fiscal...................... 

Unitate Service: S.C.VISUAL FAN S.A. 

 

Am luat la cunostinta: 

SEMNATURA CUMPARATOR         SEMNATURA SI STAMPILA  VANZATORULUI  

 .....................................................                         

 

                                                                                                                                                        
 
Stimati cumparatori!  
Va rugam sa verificati daca certificatul de garantie a fost completat exact. Va rugam sa pastrati certificatul si dupa expirarea termenului de garantie.  
Pentru orice fel de informatii despre produsele noastre, pentru probleme sau informatii gresite din acest certificat, va rugam sa ne contactati:  SC 

Visual Fan S.A., Str. Brazilor 61, Brasov, 500313, solarenergy@allview.ro 

 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

Punct service:................................... 

Data anuntarii defectiunii....................... 

Nr. Comanda reparatie.......................... 

Data remedierii....................................... 

Data predarii aparatului reparat............... 

Semnatura L.S............................................. 

Punct service:................................... 

Data anuntarii defectiunii....................... 

Nr. Comanda reparatie.......................... 

Data remedierii....................................... 

Data predarii aparatului reparat............... 

Semnatura L.S............................................. 

mailto:solarenergy@allview.ro

