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 CERTIFICAT DE GARANTIE
 

CERTIFICAT DE GARANTIE 
1. Cumparatorul va semna certificatul de garantie, dupa care i se va inmana impreuna cu produsul (produsele), accesoriile, manualele de utilizare si celelalte materiale anexe. 

In cazul produselor livrate prin serviciile de curierat rapid, clientul nu poate semna certificatul de garantie in momentul livrarii produselor, se va considera ca documentul este 
acceptat de beneficiar prin acceptarea facturii. 

2. La primirea produsului, cumparatorul TREBUIE sa verifice produsul, accesoriile, manualele de utilizare, materialele anexe, precum si toate datele inscrise in certificatul de 
garantie. 

3. RECOMANDARE: Se recomanda curatirea de praf, ungerea ventilatoarelor si efectuarea unor revizii periodice (de cate ori considera utilizatorul ca este nevoie – este la 
libera lui alegere, dar noi recomandam 1 revizie/an) pentru echipamentele cumparate si aflate in perioada de garantie pentru o mai buna functionare a acestora. Aceste 
revizii se efectueaza numai la sediul firmei si sunt contra cost. 

 

CONDITII DE GARANTIE 
4. Producatorul/importatorul garanteaza produsul contra defectului indreptatit la garantie in termenul de garantie. Garantia se acorda direct cumparatorului de catre 

producator/importator/ unitate service autorizata. Firma COMPUTECH asigura doar colectarea garantiilor si trimiterea lor catre producator/importator/unitate service 
autorizata (acolo unde este cazul). Repararea si/sau inlocuirea componentelor defecte este in exclusivitate decizia producatorului/importatorului/unitate service autorizata. 

5. Colectarea garantiilor pentru a fi trimise producatorului/importatorului/unitatii service autorizate se asigura NUMAI la sediul firmei COMPUTECH, exceptie facand situatiile in 
care exista o intelegere scrisa in acest sens (contract de service sau intretinere la sediul cumparatorului sau contract direct cu reprezentanta de service autorizat).  

6. La solicitarea acordarii catre producator/importator/unitate service autorizata a garantiei, va fi necesar sa il prezentati in ambalajul original si cu documentatia tehnica ce a 
fost livrata, ca si cu eventualele accesorii, insotit de certificatul de garantie in original, precum si o descriere detaliata a defectului reclamat. Lipsa unuia din aceste detalii 
atrage dupa sine imposibilitatea livrarii catre producator/importator/unitate service autorizata in vederea efectuarii garantiei. Se va refuza receptia in vederea trimiterii la 
garantie pentru acele produse care nu au etichetele sau sigiliile intacte. Obligatia cumparatorului este de a verifica existenta etichetelor sau sigiliior pe produsele respective, 
in momentul cumpararii. Punctul 6 NU este valabil pentru acordarea garantiei la sediul beneficiarului. 

7. Operatiile de service sunt in sarcina producatorului/importatorului/unitatii service autorizata. Garantia se va prelungii cu perioada in care produsul a fost in service. 
8. GARANTIA se acorda numai asupra componentelor HARD (produse, piese, componente).  Firma noastra nu isi asuma nici o raspundere privind pierderile de informatie soft 

(programe, sistem operare) ce ar putea surveni ca urmare a unor defectiuni hard (produse), ci doar obligatia de a remedia aceste defectiuni in perioada de garantie. De 
aceea insistam asupra necesitatii de a efectua back-up pentru orice programe sau date importante in momentul solicitarii garantiei pentru un produs presupus defect. Nu 
raspundem de eventualele pierderi de soft (programe, sistem operare) din timpul acordarii garantiei. 

 

PIERDEREA GARANTIEI 
9. Garantia nu se acorda produselor care prezinta defectiuni datorate manipularii sau instalarii improprii sau folosirii neconforme cu instructiunile de utilizare sau pentru daune 

provocate din cauza reparatiilor executate de persoane neautorizate. De asemenea, nu se acorda garantie produselor care s-au defectat din cauza prafului (sau care prezinta 
cantitati de praf in interiorul subansamblelor sau ventilatoarelor); umiditatii (sau care prezinta urme de umiditate sau lichide pe sau in interiorul subansamblelor); avarierii 
survenite in momentul transportului; formatarea low-level a hard disk-ului; alimentarea necorespunzatoare; unitatile optice care s-au defectat din cauza prafului sau a  
discurilor CD/DVD sparte in interiorul unitatii; componente care prezinta urme de arsuri sau cipuri arse; componente sparte sau cu piese lipsa sau cu cabluri deteriorate; 
produse cu urme de arsuri. Nu raspundem pentru orice pagube ulterioare aparute la echipamente; clientul este in totalitate raspunzator pentru orice pagube ulterioare, 
inclusiv pierderea garantiei. Prin semnarea sau acceptarea prezentului certificat de garantie, clientul nu poate invoca necitirea / necunoasterea in totalitate a acestui certificat 
de garantie si a tuturor conditiilor de garantie, inclusiv posibilitatile de pierderere a garantiei de care se poate face in totalitate responsabil. 
 

NU FAC OBIECTUL SERVICE-ului IN GARANTIE: 
1. Configurarea BIOS-CMOS, aplicatii soft (programe, sistem operare). 
2. Balamalele de la display-ul laptopului precum si cablurile video LVDS. 
3. Nu se acorda garantie pentru defectiuni soft (programe, sistem operare, virusari) care apar in timpul utilizarii calculatorului. 
4. Diagnosticarea sau identificarea unui defect, repunerea in functiune, curatirea sau inlocuirea consumabilelor, ce nu sunt defect indreptatit de garantie. 
5. Ventilatoarele de orice fel. Prin ventilatoarele de orice fel se intelege: ventilator sursa carcasa, ventilator cooler procesor, ventilator placa video, orice alt tip de ventilator aflat in 
componenta unitatii centrale sau a intregului sistem. 
6. PRODUSELE CADOU beneficiaza de garantie 0 luni (nu beneficiaza de garantie). 

 

GARANTIE LIMITATA (12 luni GARANTIE): 
1. Baterii laptop de orice fel. 
2. Alimentator / incarcator baterie laptop. 

 

FISA DE REPARATII IN PERIOADA DE GARANTIE 
 

Nr. 
inreg. 

Data primirii 
produsului 

Data terminarii 
reparatiei 

Descrierea reparatiei si partile inlocuite Semnatura clientului (pentru 
primirea produsului) 

Garantia se prelungeste 
cu (nr. zile) 

 
1. 

     

 
2. 

     

 
3. 

     

S-a facut proba de buna functionare in fata clientului si s-a explicat clientului modul de folosire. S-au livrat manualele de utilizare in limba romana pentru toate produsele. 
 

1. Laptopurile comercializate se livreaza fara sistem de operare sau alte programe instalate, cu exceptia celor care apar explicit pe factura fiscala, 
Pentru teste si proba de buna functionare, pe calculatoare a fost instalat si livrat catre client sistemul de operare LINUX FREE EDITION (LINUX 
EDITIA GRATUITA) sau Free DOS (EDITIA GRATUITA). 

  

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 si este in conformitate cu standardele europene ISO IEC22 si EN 45014 emise de laboratoare 
autorizate si declaratia de conformitate a producatorului. 
 
 
 
Numele cumparatorului: ____________________________________        Semnatura 

          si stampila vanzatorului. 


