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5. Limitarea acordarii garanţiei  
5.1 Lemnul este un material biologic natural, cu variatii mari de luciu, culoare, desen, particularitati multiple si neuniforme 
(noduri aparente, ascunse, sanatoase, putrede, galme, lunura, coaja infundata, fibra torsa, fibra creaţă, crapaturi, alburn, 
duramen, raze medulare, etc.). Clasele de calitate contin descrieri ale particularitatilor medii acceptate si nu impun 
repetabilitatea acestora pe fiecare lamela. Exista riscul ca produsul vandut sa nu semene cu imaginile din fotografiile si 
mostrele de reclama dar valoarea medie a particularitatilor sa fie in limita acceptata de clasa de calitate.  
Sesizari privind aceste diferente nu sunt acceptate de prezenta garantie.    
5.2 Garanţia nu se acorda pentru:  
a) Schimbări ale stratului de ulei sau stratului superior al Produsului parchet dublu stratificat, cauzate de uzura pardoselii in 
urma exploatarii/folosirii curente.    
b) Distrugerea fizica prin smulgere, rupere sau zgariere, cauzate de curăţare, întreţinere sau utilizare necorespunzatoare, 
incompatibile cu instrucţiunile de instalare si intretinere a parchetului dublu stratificat uleiat.      
c) Defecte de instalare sau utilizarea necorespunzătoare, incompatibile cu instrucţiunile de instalare si intretinere a 
parchetului dublu stratificat uleiat.    
d) Defecte la instalarea cu încălzire in pardoseală necorespunzătoare, incompatibile cu instrucţiunile de instalare si 
intretinere a parchetului dublu stratificat.   
e) Lipsuri mărunte în cavităţile nodurilor de pe parchetul periat, care reprezintă caracteristica acestui tip de finisaj a stratului 
superior al Produsului, daca este cazul.   
f) Defecte ale Produsului care a fost montat în ciuda vizibilitatii evidente ale acestora, inainte de instalarea parchetului dublu 
stratificat uleiat.     
g) Efectul de scârţâire a pardoselilor din lemn care rezultă din proprietăţile naturale ale lemnului.  
h) Modificarea sau reparaţiile aduse Produsului, pe propria răspundere a cumparatorului, în cazul în care aceste lucrări nu au 
fost stabilite în scris cu vanzatorul.  
i) Deteriorări mecanice apărute în timpul transportului, cu excepţia transportului efectuat de către vanzator sau în numele 
acestuia. 
j) Deteriorari cauzate de lucrari umede in mediul de depozitare inainte de instalare.   
6. Reclamatia. 
6.1 Cumparatorul aduce reclamatia scrisa sau o trimite prin posta, curier sau e-mail, în termen maxim de 10 zile lucratoare 
de la data apariţiei defectelor, continand informatii detaliate privind Produsul cu defecte: cantitatea (numarul lamelelor) si 
tipul defectelor sesizate.   
6.2 Reclamatia va fi insotita de copie dupa Contract si copie dupa Certificatul de garantie. 
6.3 La reclamaţie trebuie anexate documentele menţionate în pct. 6.2. (scanate sau copii) precum si imagini cu defectele 
reclamate.  
6.4 Reclamaţia se adreseaza vânzătorului de la care a fost achiziţionat Produsul, care, va inregistra reclamatia si va notifica 
fabricantul in termen de maxim 5 zile lucratoare.  
7. Planul de solutionare a reclamatiei. 
7.1 FABRICANTUL solicita validarea reclamaţiei prin inspectarea obiectului reclamat, daca este necesar.      
7.2 Reclamaţia se solutioneaza în termen de 2 săptămâni de la data notificării/inspectiei.    
7.3 Modul de soluţionare a reclamaţiei este comunicat de FABRICANT în scris sau prin e-mail.  
7.4 În cazul în care FABRICANTUL constata ca sunt respectate conditiile de acceptare a garantiei, reclamatia se 
solutioneaza prin una din urmatoarele solutii:  
a) FABRICANTUL inlocuieste Produsul cu defecte cu unul fără defecte, fără costuri suplimentare. 
b) FABRICANTUL plăteste compensaţii financiare pentru lucrari de reparatie/inlocuire a elementelor cu defecte aparute in 
timpul instalarii, care, din cauze obiective, nu au fost sesizate inaintea instalarii. 
c) FABRICANTUL prelungeste garantia Produsului livrat initial, cu numarul de zile calendaristice egal cu durata 
solutionarii reclamatiei.   
7.5 Toate actiunile de solutionare a reclamatiei se inregistreaza in Fisa de urmarire a reclamatiei: 
 
Fisa de urmarire a reclamatiei. 
Nr. crt. Data Denumire (notificare, inspectie, solutie, interventie) Persoana (vanzator, comparator) 
    
    
    
    
    
    

  


