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Declaraţie de conformitate
În conformitate cu prevederile Legii 449/2003, S.C. SATEXPRES SRL declară pe propria
răspundere că produsele ce fac obiectul prezentului certificat de garanţie îndeplinesc
parametri de fabricaţie calitativi specificaţi de producător, cu condiţia respectării condiţiilor
de punere în funcţiune, utilizare, întreţinere, transport şi depozitare. Prezenta declaraţie are
la bază certificatul de calitate / declaraţia de conformitate emisă de furnizor.

CERTIFICAT DE GARANŢIE

Cumpărător: ____________________________________________________________________________________________
Adresa: _________________________________________________________________________________________________
Data vânzării: ____________________________________________
Produse: ________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Drepturile consumatorului sunt reglementate de OG 21/1992, HG 394/1995 si legea 449/2003. Prezentul certificat se referă la garanţia
comercială a produselor, care este de 2 ani pentru receptoarele cu pretul mai mare sau egal cu 150 lei si 1 an pentru alte produse si pentru
receptoarele cu pretul mai mic de 150 lei, dacă nu e altfel specificat. Garanţia comercială nu afectează garanţia legală de conformitate de 2
ani. Durata medie de utilizare a aparatelor este de 3-5 ani.

SE ACORDĂ GARANŢIE ÎN URMĂTOARELE CONDIŢII:
 Garanţia este asigurată prin repararea produsului şi/sau înlocuirea componentelor ce prezintă defecţiuni de fabricaţie ori se defectează în
perioda de garanţie din motive neimputabile clientului.
 Reparaţia durează de regulă până la 10 zile lucrătoare de la primirea produsului defect. Dacă reparaţia nu poate fi efectuată în termen de
20 zile lucrătoare, el va fi înlocuit cu acelaşi tip de aparat sau cu unul echivalent.
 Constatarea stării aparatului şi a defectelor apărute se face la sediul S.C. SATEXPRES SRL.
 Produsele se prezinta pentru reparare doar in ambalajul original, impreuna cu toate accesoriile (telecomanda,.cabluri, sursa alimentare,
senzor telecomanda, etc.).

NU SE ACORDĂ GARANŢIE ÎN URMĂTOARELE CAZURI:
 Numărul de serie al produsului este indescifrabil sau a fost îndepărtat.
 Sigiliul este rupt şi/sau produsul a fost demontat de către persoane neutorizate de S.C. SATEXPRES SRL.
 Produsul prezintă deficienţe de aspect (deformări, zgârieturi, urme de lovituri, fisuri, tăieturi, rupturi, etc.).
 Pătrunderea unor lichide sau corpuri străine în interiorul produsului.
 Produsul a fost utilizat în condiţii improprii: nerespectarea instrucţiunilor de utilizare, temperatură sub 0 sau peste 40 grade C, mediu
toxic sau coroziv, umiditate excesivă peste 70% (cu excepţia LNB-urilor, actuatoarelor şi monturilor HH), tensiune de reţea în afara
parametrilor indicaţi de fabricant, acoperirea fantelor de aerisire ale aparatului ce împiedică răcirea lui naturală, scurtcircuit pe traseul de
alimentare al LNB-ului, antenă mai mare de 1,2 m (Al) sau 1 m (Fe) la monturile HH.
 Defectul este urmare a unei montări sau cuplări greşite a aparatului/dispozitivului.
 Defectul este urmare a unor descărcări electrice (fulgere) sau a diferenţelor de potenţial electrice/electrostatice faţă de alte aparate cu care
este interconectat (televizor, calculator, videorecorder etc.).
 Introducerea unor softuri neoficiale în receptoare/CAM-uri sau upgrade de software nereuşit efectuat de către client.

Costurile expediţiei produsului defect la sediul vânzătorului sau al deplasării personalului firmei în vederea reparaţiilor sunt suportate în
întregime de către client. Produsele vor fi expediate numai în ambalajul original.

RETURNAREA PRODUSELOR
Conform OUG 34/2014, care reglementează regimul contractelor la distanţă, clientul persoana fizică are dreptul să ceară
returnarea produselor achiziţionate în termen de 14 zile lucrătoare de la primirea lor, fără a invoca nici un motiv. Contravaloarea
produselor va fi inapoiată integral de către S.C. SATEXPRES SRL, mai puţin cuantumul diminuării valorii produselor (dacă e
cazul), care cade în sarcina clientului. Diminuarea valorii produselor intervine când produsele sau accesoriile lor sunt returnate cu
urme de uzură, cu ambalajul original lipsă sau deteriorat. Produsele pot fi returnate doar în starea originală, cu toate accesoriile.
Nu se acceptă returnarea produselor deteriorate sau cu accesorii lipsă. Modul de returnare a produselor va fi stabilit de comun
acord de către client şi SATEXPRES SRL, telefonic sau prin email. Produsele nu se pot returna prin colet cu plata expediţiei la
destinatar si nici prin colet cu plata ramburs. Banii vor fi returnaţi prin mandat poştal sau virament bancar în termen de 14 de zile
de la primirea coletului retur de la client.

       Vânzător
SATEXPRES SRL

Intervenţii executate în perioada de garanţie
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