
CERTIFICAT DE GARANTIE 

Pentru trainerul Tacx  

Achizitionat conform facturii/bonului fiscal cu numarul din data…………………………. 

……………………………………………………………………………………………….. 

In numele producatorului Tacx va multumim pentru ca ati achizitionat acest produs. Tacx isi propune sa va 
ofere cea mai inalta calitate pentru acest tip de produse. Daca totusi aveti nemultumiri va rugam sa contactati 
imediat emitentul certificatului de garantie. 

Perioada de garantie pentru un produs nou Tacx este de 2 ani de la data cumpararii. Atentie! Pentru solicitarea 
garantiei trebuie sa prezentati documentul de cumparare in original (bon de cumparare si/sau factura) precum 
si certificatul de garantie. Doar titularul acestui certificat poate solicita garantia. 

Acordarea garantiei: 

1. In cazul aparitiei unei neconformitati in perioada de garantie ca urmare a unui posibil defect de 
fabricatie sau de material. Prin garantie producatorul se obliga sa repare sau sa inlocuiasca gratuit 
componenta nefunctionala. Daca remedierea nu e posibila sau nu poate fi facuta cu un cost rezonabil, 
producatorul isi rezerva dreptul de a rambursa valoare de piata a partii afectate. 

2. Componenta inlocuita va avea aceeasi perioada de garantie ca si produsul. Perioada de garantie 
initiala nu se prelungeste sau reinoieste datorita inlocuirilor intermediare. 

3. Neconcordanta trebuie raportata producatorului in scris in maxim 15 zile de la observarea acesteie de 
catre comparator.  

4. Garantia se pierde in urmatoarele conditii: 

1. Reparatii sau alte interventii asupra produsului executate in perioada de garantie de catre persoane 
neautorizate de catre producator. 

2. Utilizare neadecvata scopului pentru care acest produs a fost realizat. 

3. Utilizarea unor componente sau accesorii neautorizate de producator. 

4. Conditii improprii de utilizare: umezeala, condens, inghet, canicula si alte asemenea. 

5. Prezenta urmelor de lovituri accidentale provenite din utilizare sau transport. 

Procedura de solicitare a garantiei  

• Contactati centrul service spre a raporta neconcordanta pentru a fi analizata. 

• Daca solicitarea dumneavoastra se confirma este necesara aducerea/expedierea produsului sau a 
componentei conform solicitarii centrului de service impreuna certificatul de garantie si dovada cumpararii 
produsului. 

• Decizia finala asupra modului de remediere a neconcordantei apartine producatorului 

• Daca neconcordata este acoperita de garantie ea se rezolva in termenul legal de 15 zile lucratoare de 
la primirea produsului. 

• Producatorul isi rezerva dreptul de a inlocui produsul reclamat cu unul similar fara notificare 

prealabila sau a rambursa valoarea sa de piata. 

Data :                                                                                       Vanzator : SC ………………………..SRL (semntura si stampila) 


