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CERTIFICAT DE GARANTIE
PISCINE INTEX/BESTWAY/ MINIPISCINE SPA CU HIDROMASAJ INTEX/ BESTWAY
Piscina /minipiscina SPA Intex/ Bestway a fost fabricata folosind materiale si manopera de cea mai buna calitate. Toate
produsele Intex/bestway au fost verificate si testate pentru depistarea defectelor inainte de a parasi fabrica.
Aceasta garantie limitata se aplica doar piscinei/minipiscinei SPA. Termenii acestei garantii limitate se aplica doar
cumpatorului initial si nu se transfera.
Pastrati factura fiscala si acest manual, deoarece dovada de achizitionare este ceruta pentru toate plangerile. In lipsa
acestora, garantia este invalidata.
In cazul depistarii unui defect de fabricatie în decursul perioadei de garantie, contactati centrul de service Intex/ Bestway
listat mai jos. Acesta va determina validitatea cererii. GARANTIILE IMPLICITE SE LIMITEAZA LA TERMENII ACESTEI
GARANTII SI IN NICIUN CAZ INTEX/ BESTWAY, AGENTII SAI AUTORIZATI SAU ANGAJATII SAI NU VOR FI RESPONSABILI FATA
DE CUMPARATOR SAU ORICINE ALTCINEVA PENTRU CONSECINTELE DIRECTE SAU INDIRECTE.
Aceasta Garantie limitata nu se aplica daca piscina/minipiscina SPA este supusa neglijentei, utilizarii sau operarii
necorespunzatoare, accidentarii, operarii incorecte, tensiunii sau curentului necorespunzator, contrare instructiunilor de
utilizare ori deteriorata de circumstante ce nu pot fi controlate de Intex/ Bestway, incluzând dar nelimitandu-se la uzura
normala si deteriorari provocate de incendiu, inundatii, înghet, ploaie sau alte forte naturale externe.
Aceasta Garantie limitata se aplica doar pieselor si componentelor comercializate de Intex/ Bestway. Garantia nu acopera
modificari neautorizate, reparatii sau dezasamblari care nu au fost executate de personal Intex/ bestway. Garantia
limitata nu se aplica si în cazul in care acest produs este utilizat impreuna cu un alt produs, altul decat un produs Intex/
Bestway, atunci cand este configurata piscina. Costurile asociate cu pierderea apei din piscina, a chimicalelor sau
pagubele produse de apa nu sunt acoperite de aceasta garantie. Accidentarea persoanelor sau deteriorarea bunurilor nu
sunt acoperite de aceasta garantie.
TERMEN DE GARANŢIE COMERCIALA (pentru defecte de fabrica):
- Liner PVC: 3 luni
- Sistem filtrare cu cartus: 12 luni
- Sistem de filtrare cu nisip cuartos: 24 luni
DURATA MEDIE DE UTILIZARE A POMPEI- FILTRU - 2000 ore
DURATA MEDIE DE UTILIZARE A LINERULUI - 12 LUNI
Modalitati de asigurare a service-ului /Reparare/Inlocuire/Intretinere
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Adresa unitatilor service: WAINCRIS, str.Crinilor nr.14, Pascani, Iasi
Certificatul de garantie este valabil incepand cu data emiterii facturii pentru produs.
S-au predat instrucţiunile de utilizare/instalare/intretinere, toate accesoriile, s-a prezentat modul de folosire si s-a predat
produsul in perfecta stare de funcţionare.

CONDIŢII DE GARANŢIE:
Prezentul certificat atestă legal ca produsul facturat corespunde documentaţiei de execuţie a producătorului, încadrânduse în parametrii de calitate funcţionali şi de durabilitate prevăzuţi, conform Declaraţiei de Conformitate emise. Produsul
este comercializat cu respectarea prevederilor O.G. 21/1992 si Legii 449/2003.
Prin prezentul certificat se garantează caracteristicile produsului, în situaţia în care clientul respectă prescripţiile de
montare, utilizare, depozitare, conservare şi transport.
Produsul nu este garantat împotriva utilizării defectuoase. În cazul depozitării sau utilizării necorespunzătoare, a lovirii,
deteriorării prin alte mijloace sau a intervenţiilor neautorizate produsul îşi pierde garanţia.
Se recomandă protejarea produselor si accesoriilor în perioada intemperiilor (ploi, vânturi puternice, ingheţ). Utilizaţi
produsul doar în scopul in care a fost fabricat. Pentru remedierea defectelor aparute în perioada de garanţie sau
înlocuirea produsului, clienţii se vor adresa unitaţii vânzătoare. Remedierea defectelor apărute se realizeaza în 15 zile
calendaristice de la data prezentării produsului. Certificatul este valabil numai insoţit de factura sau bonul fiscal emise de
unitatea vânzatoare
Produsele noastre sunt garantate împotriva oricărui defect. Garanţia se pierde daca nu sunt respectate instrucţiunile de
instalare, punere in funcţiune, utilizare, întreţinere, manipulare, transport, depozitare.
Totodată, nu se acorda garanţie pentru daune provocate din cauza:
-neglijentei si neatenţiei in utilizare sau nerespectarii instrucţiunilor de folosire;
-reparaţiilor executate de persoane neautorizate, schimbării stării originale a produsului, sau de păstrare in condiţii
improprii;
-căderii, transportului in condiţii necorespunzatoare, acţiunii unor substanţe chimice, corozive care pot deteriora
produsul, precum si din cauza expunerii la intemperii;
-utilizarea produsului in alt regim de lucru decât in cel casnic;
-nedemontarea piscinei inainte de sezonul rece.
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Atenţie! Societatea noastră isi declina orice responsabilitate pentru accidente sau prejudicii care nu au legătură cu vicii
de fabricaţie sau defecte ale produsului, precum si cu nerespectarea instructiunilor de montare, utilizare si
intretinerea a produsului.
Produsul isi pierde garanţia comerciala in cazul in care nu se respecta instrucţiunile de montare, utilizare si intretinere
sau in cazul folosirii necorespunzatoare.
Drepturile consumatorilor sunt prevăzute in H.G. 449/2003 si O.G. 21*/1992, H.G. 1022/2002.
Vanzator: WAINCRIS SRL, str.Crinilor nr.14, Pascani, Iasi | www.depozituldepiscine.ro
Telefon suport clienti garantii: 0332 88 25 34 | Email suport clienti garantii: garantie@waincris.ro
Formular online garantie: https://www.depozituldepiscine.ro/formular-garantie-produse/
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