
Date de contact:
Safeauto - Reparații Parbrize București

Site: www.safeauto.ro/contact/

Email: contact@safeauto.ro

Telefon:  0771 741 270

Certificat de garanție pentru reparații parbrize
SERIA: B0465621

Pentru reparațiile efectuate se acordă de la 1 lună de garanție până la 6 luni și constă în restituirea sumei

plătite pentru reparație sau remedierea problemei constatate dacă aceasta există.

Drepturile beneficiarului (cumparatorului) privind serviciile și garanțiile asociate acestora

● Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existente la

momentul reparatiei;

● În cazul lipsei conformității cumpărătorul are dreptul de a solicita vânzătorului repararea parbrizului

fără plată;

● În cazul lipsei conformității orice remediere a reparatiei aflate în perioada de garanție va fi făcută în

cadrul unei perioade rezonabile de timp stabilită de comun acord cu beneficiarul cupărător;

● Cumpărătorul nu este îndreptățit să solicite rezoluțiunea contractului dacă lipsa conformității este

minoră;

● Beneficiarul (cumparator) trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate a reparației în

termen de maxim 7 zile de la data la care a constatat-o;

● Lipsa de conformitate apărută după 1, 3 sau 6 luni (după caz) de la reparație se prezumă că nu  a

existat.

Declarația prestatorului de servicii și Talonul de Garanție

Prestator servicii: Safeauto

Semnătură:

Data reparației: 17 -  iunie - 2018

Nr. Înmatriculare:  B - 0 - NDX

Serie caroserie:

Tip reparație: 1 x ciobitura

Tel. +40 723 301 xxx

Reparație: 110

Constatare: 90 RON

Am luat la cunoștință condițiile incluse în certificatul de garanție.

Semnătură beneficiar: _______________________________________________________________________

Acest certificat este eliberat de către Safeauto - Reparații Parbrize București reprezentată de SC D&B

Passenger Trans Srl, Cui: 41824840, Reg. Comerțului J40/14606/2019 și este valabil pentru o perioada de 6 luni

calendaristice de la data reparației.
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Service partener autorizat RAR

Semnătură___________________________ștampilă_________________________

Mențiuni:  Retusurile in perioada garanției se fac la sediu Safeauto din strada Drumul Binelui 184-190 (gratuit)

sau la sediu (locatie client) contra cost.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________
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