
Semnatura _________________________________

DECLARATIE DE CONFORMITATE

         Noi, S.C. COMPUTECH S.R.L. cu sediul in Targoviste, cu Certificat de inregistrare Nr. 0014644 / 10.03.2003, CUI RO 
15025380, J15 / 493 / 20.11.2002, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor art. 5 din 
Hotararea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, 
securitatea muncii si protectia mediului, ca produsul (produsele) specificat(e) pe factura care insoteste prezenta declaratie de 
conformitate, nu pun(e) in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului.

In conformitate cu:

SR EN ISO/CEI 17050-1:2005

SR EN ISO/CEI 17050-2:2005

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE

         Produsele cu caracter consumabil si alterabil in timp (tonerul pudra sau cerneala aflate in interiorul cartuselor, care sunt 
folosite pentru tiparire) cumparate implicit odata cu cartusul, cu prezenta factura beneficiaza de o perioada de valabilitate de 
minim 6 luni si maxim 24 luni. Perioada de valabilitate este inscrisa pe cutie (ambalajul produsului).

         Produsele consumabile (cartusele de toner si unitatile de imagine / drum unit-uri) sunt de cea ma buna calitate. Sunt 
100% NOI, fara componente reciclate sau remanufacturate folosite in asamblarea produselor finite. De asemenea, toate 
cartusele toner si unitatile de imagine / drum unit-urile sunt ambalate si sigilate individual in cutii comerciale.

         In cazul in care cartusul de toner sau unitatea de imagine / drum unit-ul prezinta DEFECTIUNI MECANICE 
DE FABRICATIE (PARTI MECANICE DEFECTE) IN MOMENTUL INSTALARII in echipamentul pentru care a fost 
fabricat si destinat (serie/cod / model echipament - cartus), cartusul de toner sau unitatea de imagine / drum 
unit-ul DEFECT se va inlocui cu unul nou. Cilindrii din cartusele de toner (acolo unde este cazul) sau unitatile de 
imagine / drum unit-urile care au in componenta cilindrii, nu fac obiectul unui DEFECT indreptatit la inlocuite. 
De asemenea, chip-urile de pe cartusele de toner nu fac obiectul unui DEFECT indreptatit la inlocuire. TONER-
ul, CILINDRII si CHIP-urile, sunt cu destinatie CONSUMABILA si nu beneficiaza de GARANTIE.

         Produsele consumabile (cartusele de toner si unitatile de imagine / drum unit-uri inclusiv tonerul / pudra de toner din 
cartuse, cilindru si/sau chipul sau orice parti cu destinatie consumabila - acolo unde este cazul) sunt realizate pentru o buna 
functionare doar o singura data, pana la terminarea tonerului / pudra de toner din cartus sau consumarea / expirarea chip-ului 
aferent cartusului sau drum unit-ului / unitatii de imagine respective. Nu garantam o buna functionare in cazul in care cartusele 
de toner au fost reconditionate sau reumplute cu toner sau chipul a fost schimbat sau inlocuit de utilizatorul final. De asemenea 
nu garantam o buna functionare sau o buna utilizare daca respectivele produse vor avea o alta destinatie sau vor fi folosite in 
alt scop decat cel pentru care au fost proiectate / fabricate.

1. NU se considera temei pentru solicitarea de inlocuire / Nu se acorda inlocuirea la cartusele compatibile Black / Negru care tiparesc cu diferite 

tente sau nuante de gri inchis  sau negru deschis sau negru pal (negru nu este la fel de stralucitor sau intens ca cel tiparit cu un cartus 

Original/OEM).
2.  NU se considera temei pentru solicitarea de inlocuire / Nu se acorda inlocuire la cartusele compatibile color Cyan/Magenta/Yellow - 

Albastru/Rosu/Galben care tiparesc in diferite tente sau nuante (color) de inchis  sau deschis sau pal (culorile nu sunt la fel de stralucitoare sau 

intense ca cele tiparite cu un cartus Original/OEM).

3. NU se considera temei pentru solicitarea de inlocuire / Nu se acorda inlocuire la cartusele compatibile cu care s-a tiparit mai mult de 10% 

din cantitatea de toner din cartus sau din capacitatea chipului.

Partile mecanice din interiorul cartusului / aflate in componenta cartusului, care asigura functionarea cartusului (intregului Partile mecanice din interiorul cartusului / aflate in componenta cartusului, care asigura functionarea cartusului (intregului Partile mecanice din interiorul cartusului / aflate in componenta cartusului, care asigura functionarea cartusului (intregului Partile mecanice din interiorul cartusului / aflate in componenta cartusului, care asigura functionarea cartusului (intregului 

ansamblu al cartusului), beneficiaza de PERIOADA DE GARANTIE DE 30 ZILE.ansamblu al cartusului), beneficiaza de PERIOADA DE GARANTIE DE 30 ZILE.ansamblu al cartusului), beneficiaza de PERIOADA DE GARANTIE DE 30 ZILE.ansamblu al cartusului), beneficiaza de PERIOADA DE GARANTIE DE 30 ZILE.


