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CERTIFICAT DE GARANŢIE LEGALA DE CONFORMITATE 

Pentru produsul ………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vandut de NOSEANDTAIL MC SRL-D., persoana juridica romana, cu sediul in Slatina, Str. Cazarmii 35, Romania, 

inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J28/124/2016, avand cod unic de inregistrare fiscala RO 35654237, 

www.noseandtail.ro 

 

 

 

Garantia legala de conformitate este perioada de timp in care vanzatorul iti garanteaza ca produsul/bunul vandut este 

conform cu specificatiile pe care s-a angajat ca le vinde. Aceasta garantie este independenta de garantia 

tehnica/comerciala.  

 

Prezentul Certificat atestă conformitatea produsului/bunului 1 livrat cu standardele internaţionale corespunzătoare clasei 

în care se încadrează produsul/bunul.  

 

Prezentul Certificat atestă faptul că drepturile dumneavoastra in calitate de cumparator si consumator prevăzute atat în 

acest documente, cat si in legislaţia privitoare la protecţia consumatorului, nu sunt afectate. 

 

I. INFORMATII PRELIMINARE  

 

Mentionam ca, de regula, produsele/bunurile cumpărate beneficiază de 24 luni de garanţie legala de conformitate. Acest 

termen se calculeaza de la data livrarii bunului/produsului achizitionat. 

Totusi, pentru produsele/bunurile a căror durată medie de utilizare este mai mică de 2 ani, termenul de garantie legala 

de conformitate se reduce la durata medie de utilizare. 

De asemenea, in cazul produselor/bunurilor folosite, cumparatorul şi vânzătorul pot conveni reducerea termenului de 

garantie legala de conformitate la 12 luni de la data livrarii bunului/produsului.  

Vânzătorul este răspunzător faţă de comparator pentru orice lipsă a conformităţii existentă la momentul livrarii 

produselor/bunurilor. 

II. DREPTURILE CUMPARATORULUI  

În cazul lipsei conformităţii produsului, aveţi dreptul de a solicita una dintre urmatoarele masuri reparatorii:  

• repararea sau inlocuirea produselor/bunurilor, fără plata 2, în funcţie de opţiunea dumneavoastra, sau 

• reducerea corespunzătoare a preţului ori de restituirea contravalorii produsului/bunului achizionat. 

                                                            
1 Produsele de folosinţă îndelungată trebuie să fie însoţite de certificatul de garanţie legala şi, dacă reglementările în 

vigoare prevăd, de declaraţia de conformitate, precum şi de cartea tehnică ori de instrucţiunile de folosire, instalare, 

exploatare, întreţinere, eliberate de producător. 
2 Cumparatorul NU va suporta niciun cost pentru aducerea produselor/bunurilor la starea de conformitate, inclusiv 

costurile poştale, de transport, manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manoperă, materiale utilizate 

şi ambalare. 
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Totusi, cumparatorul nu poate beneficia de masurile repartorii mentionate anterior atunci cand măsura reparatorie este 

imposibilă 3 sau disproporţionată 4. 

Orice reparare sau înlocuire a produselor/bunurilor va fi făcută în cadrul unei perioade de timp care nu poate depăşi 15 

zile calendaristice de la data la care cumpărătorul: 

• a adus la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului/bunului sau 

• a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare.  

În cazul reparării produsului/bunului, în acesta vor fi montate numai piese noi. 

Vânzătorul are aceleaşi obligaţii pentru produsul/bunul înlocuit ca şi pentru produsul vândut iniţial. 

III. REDUCEREA PRETULUI SAU INCETAREA CONTRACTULUI LA DISTANTA  

Cumparatorul poate solicita o reducere corespunzătoare a preţului sau incetarea contractului la distanta în oricare dintre 

următoarele cazuri: 

a) dacă nu beneficiază nici de repararea, nici de înlocuirea produsului/bunului; 

b) dacă vânzătorul nu a luat una dintre măsurile reparatorii într-o perioadă de timp rezonabilă; 

c) dacă vânzătorul nu a luat una dintre măsurile reparatorii fără inconveniente semnificative pentru cumparator. 

Produsele de folosinţă îndelungată defectate în termenul de garanţie legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate 

sau când durata cumulată de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie legală de conformitate 

depăşeşte 10% din durata acestui termen, la cererea cumparatoului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui 

cumparatorului contravaloarea produsului/bunului respectiv. 

IV. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI  

Pentru a beneficia de garantia legala de conformitate, Cumparatorul trebuie sa:  

• foloseasca produsul/bunul numai in scopul pentru care a fost conceput; 

• respecte instructiunile de folosire si intretinere si sa utilizeze produsul/bunul conform instructiunilor impuse de 

producator; 

• pastreze in bune conditii si sa prezinte certificatul de garantie si documentul fiscal( factura sau bon fiscal) cu care a 

cumparat produsul/bunul; 

• nu permita altor persoane, neautorizate in prealabil de catre vanzator, sa intervina asupra produsului/bunului 

achizitionat (de exemplu: reparare, inlocuire piese, dezmembrare etc.). 

Cumparatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de 2 luni de la data la care a 

constatat-o.  

 

Lipsa de conformitate constatata de catre cumparator in primele 6 luni de la data livrarii bunului/produsului se considera 

a fi existat momentul livrării acestuia.  

 

V. PRELUNGIREA GARANTIEI LEGALE DE CONFORMITATE  

                                                            
3 O măsură reparatorie va fi considerată ca imposibilă dacă vânzătorul nu poate asigura produse identice pentru înlocuire 

sau piese de schimb pentru reparare, inclusiv ca urmare a lipsei utilajelor sau a tehnologiei aferente.  
4 O măsură reparatorie va fi considerată ca disproporţionată, dacă ea impune vânzătorului costuri care sunt nerezonabile 

în comparaţie cu cealaltă măsură reparatorie, luându-se în considerare: a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele/bunurile 

dacă nu ar fi existat lipsa de conformitate; b) importanţa lipsei de conformitate; c) dacă cealaltă măsură reparatorie ar 

putea fi realizată fără un inconvenient semnificativ pentru cumparator. 
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Timpul de nefuncţionare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanţie legala de conformitate 

prelungeşte termenul de garanţie legală de conformitate şi cel al garanţiei comerciale şi curge, după caz,  

• din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa vânzătorului lipsa de conformitate a produsului/bunului sau  

• din momentul prezentării produsului/bunului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului/bunului în stare 

de utilizare normală şi, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului/bunului sau predării efective a 

produsului/bunului către cumparator. 

Produsele/bunurile de folosinţă îndelungată 5 care înlocuiesc produsele/bunurile defecte în cadrul termenului de garanţie 

vor beneficia de un nou termen de garanţie care curge de la data preschimbării produsului/bunului.  

 

VI. RETRAGEREA/PIERDEREA GARANTIEI LEGALE DE CONFORMITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produsele electrice au în componentă subansamble electronice şi mecanice care necesită o manipulare 

atentă pentru a se evita şocurile, umezeală, pătrunderea de lichid în interior sau expunerea la radiaţia 

solară sau surse de căldură. Temperatura ambianţa de funcţionare trebuie să se încadreze între 5 - 25°C.  

 

 

Garanţia legala de conformitate nu se acordă produselor/bunurilor, părţilor de produs/bun sau 

componentelor care, în opinia specialiştilor noştri, s-au defectat datorită instalării6 impoprii, accidentelor, 

manipulării necorespunzătoare sau nerespectarea instrucţiunilor de utilizare.  

 

 

Nu fac obiectul garantiei bunurile/produsele care prezinta defecte datorate unei utilizari neconforme 

scopului utilizarii si nerespectarii instructiunilor de utilizare prezentate in documentatia care insoteste 

bunul/produsul (de exemplu: setari si instalari incorecte, prize fara impamantare, patrunderea de lichide 

sau alte corpuri straine in interiorul echipamentelor, interventia neautorizata asupra bunurilor/produselor, 

conectarea sau deconectarea anumitelor componente in timpul functionarii produselor/bunurilor, 

deformari mecanice, etichete sau sigilii de garantie deteriorate, indepartate sau modificate, produsele 

utilizate in conditii neadecvate - tensiuni de alimentare necorespunzatoare, supunerea la variatii mari de 

temperatura si presiune, socuri mecanice, manipulare incorecta, utilizarea produselor in conditii de 

umiditate, praf, noxe sau sub actiunea substantelor chimice agresive etc.).  

 

 

Nerespectarea celor de mai jos, atrage pierderea garantiei legale de conformitate:  

a) Neprezentarea, în momentul solicitării reparatiei a actelor de achiziţie, în mod special a prezentului Certificat; 

b) Nerespectarea, de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare privind şocurile, vibraţiile, umezeală sau 

expunerea excesivă la radiaţiile solare, instalare, utilizare şi întreţinere inclusiv păstrarea în condiţii impropii-

funcţionarea repetată în regim de mari diferenţe de temperatura care cauzează fenomenul de „condens” intern.  

c) Schimbarea stării originale a produsului/bunului: spargerea, căderea, deformarea sau deterioararea carcasei, a 

membranelor difuzoarelor; furtul; păstrarea în condiţii improprii; amplasarea în spaţii foarte înguste, folosirea pentru 

alte scopuri decât cele prevăzute, acţiunii substanţelor corozive, chimice, etc., demontarea difuzoarelor sau a cutiilor în 

cazul boxelor.  

d) Supratensiunilor provenite din reţeaua de alimentare; precum şi expunerea la intemperii (fenomene naturale: incendii, 

trăznete, cutremur, inundaţii, etc.) ce pot deteriora produsul/bunul. În cazul furtunilor cu descărcări electrice deconectaţi 

aparatul de la reţeaua electrică.  

                                                            
5 Produse/bunuri complexe, constituite din piese şi subansambluri, proiectat şi construit pentru a putea fi utilizat pe durată 

medie de utilizare şi asupra căruia se pot efectua reparaţii sau activităţi de întreţinere. 
6 Doar in cazul in care produsul/bunul achizionat a fost instalat de cumparator şi doar daca instructiunile de instalare 

puse la dispozitia cumparatorului sunt gresite.   
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e) Aparatură auto prezintă garanţie doar dacă a fost instalată de un service autorizat. Pentru această cumparatorul va 

aduce, în momentul reclamaţiei şi dovadă instalaţiei în cadrul unui service autorizat din ţară.  

f) Nerespectarea caracteristicilor tehnice înscrise pe aparat (alimentare, impedanta, intrări) scurcicuitarea în etajul final, 

şi suprasolicitarea aparatului.  

g) Încredinţarea produsului spre a fi reparat persoanelor/firmelor neautorizate în acest sens.  

h) Utilizarea produselor care au fost concepute şi fabricate pentru a fi folosite exclusiv în scopuri casnice sau ocazionale 

(sau hobby) la activităţi profesionale sau industriale, în ateliere specializate, adică suprasolicitarea produselor.  

 

 

 

 

 

 

Pastreaza certificatul de garantie intact! Orice modificare a acestuia va duce la anulare documentului si 

pierderea garantiei. 

 

Certificatul nu este transmisibil. 

 

În cazul în care produsul/bunul necesită servicii de reparatie, vanzatorul se obligă să suporte 

contravaloarea costurilor de transport.  

 

In momentul expedierii produsului/bunului catre reparatie, te rugam sa asiguri impachetarea acestuia in 

cutia originala sau in alt ambalaj care sa permita transportul in siguranta. 

 

 

Toate si oricare dintre reclamatiile si sesizarile referitoare prezentul Certificat pot fi adresate vanzatorului,  

• fie la adresa de corespondenta e-mail la adresa skateshop@noseandtail.ro sau sa ne comunicati o cerere scrisa 

la urmatoarea adresa de corespondenta Slatina, Str. Cazarmii 35, Romania, in atentia NOSEANDTAIL MC 

SRL-D.; 

• fie la numărul de telefon 0740 973 974; 

• fie pe site-ul www.noseandtail.ro – sectiune: Formular Reclamatii si sesizari  

Serviciile de reparatii sunt efectuate sediul vanzatorului, execuţarea serviciilor de reparatii fiind efectuată de 

NOSEANDTAIL MC SRL-D 

Va mulţumim că aţi achiziţionat acest produs/bun şi sperăm că veţi fi satisfăcut de performanţele sale.  

NOSEANDTAIL MC SRL-D                                         

Reprezentata de Marius Constantin     

In calitate de Administrator      

Semnatura.........................................................     

Data .................................................................                      
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