
 

CERTIFICAT DE GARAN
garanția ușilor și a tocurilor este de 24 (douăzecișipatru) luni

 
Condiții de acordare a garanției: 

- Garanția de oferă conform legislației române în vigoare la data cumpărării;

- Cumpărătorul a verificat inventarul de livrare al produsului, inclusiv existen

- Cumpărătorul i se garantează că, în cazul defectării în condi

reparat sau înlocuit gratuit. 

Pierderea garanției: 

- Ușile au fost lovite, zgâriatesau avariate în orice fel (avariile pot apărea ca urmare a operațiilor de tencuit, gletuit, zug

sau a altor lucrări care cresc umididatea în casă fără a proteja tocul 

- Ușile au fost montate defectuos; 

- Cumpărătorul nu poate face dovada provenien

prezintă certificatul de garanție (în original).

                                                        
                                                                      

 
 
 
 
 

DECLARATIE DE CALITATE SI CONFORMITATE

 
 Noi , S.C. Betarom  S.R.L. , cu sediul ȋn Calea Chisinaului, Nr 25

Fiscal RO32051116, , asiguram, garantam si declaram pe propia raspundere , conform prevederilor din HG 1022/2002, ca produsul(ele) 

descris(e) in Procesul Verbal anexat ( sau factura nr.          

impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu specificatiile si normele tehnice de productie si cu declaratiile d

producatorilor.  

 S.C. Betarom S.R.L. garanteaza buna functionare a produselor in situatia in care cumparatorul respecta conditiile de manipulare

depozitare si exploatare specificate de producatori. 

 S.C. Betarom S.R.L. Iasi are implementat un Sistem de Management al Calita

9001:2008. 

                                                            
                                                                      

 
 
 
 

CERTIFICAT DE GARANȚIE nr. /  
ția ușilor și a tocurilor este de 24 (douăzecișipatru) luni 

 

ția de oferă conform legislației române în vigoare la data cumpărării; 

livrare al produsului, inclusiv existența instrucțiunilor de folosire în limba română;

Cumpărătorul i se garantează că, în cazul defectării în condiții normale de utilizare, pe durata perioadei de garanție, produ

șile au fost lovite, zgâriatesau avariate în orice fel (avariile pot apărea ca urmare a operațiilor de tencuit, gletuit, zug

sau a altor lucrări care cresc umididatea în casă fără a proteja tocul și foaia de ușă); 

Cumpărătorul nu poate face dovada provenienței produsului (nu prezintă factura/bonul fiscal de cumpărare în original) sau nu 

ție (în original). 

 
                                                              Emitent, 

                                                                      S.C. BETAROM S.R.L.

DECLARATIE DE CALITATE SI CONFORMITATE 
 

ȋn Calea Chisinaului, Nr 25, Iasi, ȋnregistrata la registrul Comertului sub J22/2775/1992, 

RO32051116, , asiguram, garantam si declaram pe propia raspundere , conform prevederilor din HG 1022/2002, ca produsul(ele) 

descris(e) in Procesul Verbal anexat ( sau factura nr.              /                ,  nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce 

impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu specificatiile si normele tehnice de productie si cu declaratiile d

C. Betarom S.R.L. garanteaza buna functionare a produselor in situatia in care cumparatorul respecta conditiile de manipulare

depozitare si exploatare specificate de producatori.  

S.C. Betarom S.R.L. Iasi are implementat un Sistem de Management al Calitatii in conformitate cu standardul European 

                                                            Emitent, 
                                                                      S.C. BETAROM S.R.L.

 

 

 

ța instrucțiunilor de folosire în limba română; 

ții normale de utilizare, pe durata perioadei de garanție, produsul va fi 

șile au fost lovite, zgâriatesau avariate în orice fel (avariile pot apărea ca urmare a operațiilor de tencuit, gletuit, zugrăvit, finisaje, 

ței produsului (nu prezintă factura/bonul fiscal de cumpărare în original) sau nu 

S.C. BETAROM S.R.L. 

ȋnregistrata la registrul Comertului sub J22/2775/1992,  Cod 

RO32051116, , asiguram, garantam si declaram pe propia raspundere , conform prevederilor din HG 1022/2002, ca produsul(ele) 

/                ,  nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce 

impact negativ asupra mediului si este in conformitate cu specificatiile si normele tehnice de productie si cu declaratiile de conformitate ale 

C. Betarom S.R.L. garanteaza buna functionare a produselor in situatia in care cumparatorul respecta conditiile de manipulare, 

tii in conformitate cu standardul European ISO 

S.C. BETAROM S.R.L. 


