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Certificat de garanţie, calitate si conformitate

NrCr
t. Cod Produs Nume Produs Serii Perioada Garanţie (luni)

1 S307 S307 SERVER INSPUR NF5280 M5 21A540145 12

Condiţii generale de garanţie

1. Drepturile consum atorului sunt conform prevederilor OG 21/1992 si HG 394/1995.
2. Declaram pe propria răspundere ca produsele com ercializate de firm a noastra sunt in conformitate 

cuspecificatiile H.G. 1022/2002 si respecta normele protectiei sanatatii, al siguranţei utilizatorului, al 
com patibilitatii elecrom agnetice si al spectrului radio HG 88/2003.

3. Perioada de garanţie acordata de fabricant pentru aparatele m entionate decurge de la data cum părării.
4. Garanţia nu se extinde asupra consumabilelor. A ccesoriile si opţiunile pot avea garanţie diferita de cea a 

produsului, conform specificaţiilor din documentaţie.
5. Durata term enului de garanţie se prelungeşte cu tim pul scurs de la data la care consum atorul a reclam at 

defectarea produsului si pana la data repunerii acestuia in funcţiune.
6. G aranţia este valabila num ai pe teritoriul national la sediul nostru din,BUCUREŞTI Str.Gh Pop de 

Basesti Nr 61 - 63 SECTOR 2

cu excepţia cazurilor in care exista clauze contractuale specifice.
7. La solicitarea acordarii garanţiei pentru un produs comercializat de societatea noastra este necesar sa il 

prezentati in ambalajul original si cu toate accesoriile cu care a fost livrat, insotit de certificatul de garanţie si de o 
menţionare scrisa a defectului reclamat.

8. Garanţia se acorda numai clienţilor nostrii, in mod exclusiv subansamblelor si echipamentelor achiziţionate de 
la firma noastra, aceasta nefiind raspunzatoare in fata tertilor care vor fi achiziţionat produsele comercializate de noi 
prin aceştia.
Pierderea Garanţiei

1. Aparatele nu au etichetele si sigiliile intacte.
2 .Pierderea certificatului de garanţie sau neprezentarea acestuia.
3. N erespectarea de către cum părător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare si intretinere 

precizate in prospectele si instrucţiunile ce insotesc produsul la livrare si de care cum părătorul a luat cunostinta.
4. Aparatele prezintă defecte cauzate de şocuri, condiţii improprii de funcţionare, condiţii umiditate 

crescută,utilizare in zone cu schimbări bruşte de tem peratura, in locuri cu vibraţii, praf, fum sau substante chimice 
sau toxice.

5. N erespectarea param etrilor de alimentare specificaţi in instrucţiunile de utilizare(ex. tensiune 
alim entare,im pam antare, tem peratura, mediu ambiant).

6. M odificarea sau interventia asupra produsului a persoanelor neauturizate de către Chrom e Computers 
SRL

7. Neefectuarea operaţiilor de intretinere recom andate de producător, cum părătorul luind la cunostinta 
despreacestea la instalarea produsului.

8. Conectarea cu echipam ente nestandard sau ale căror interfete de conectare nu sunt com patibile cu cele 
aleechipam entului vândut.

9. Folosirea echipam entelor in alt scop sau condiţii decât cele specificate in docum entaţiile ce le 
insotesc.Utilizarea echipam entelor in condiţii de uzura sau funcţionare continua peste limitele admise.
10.Setarea greşita a configuraţiei sau programelor, virusarii, deteriorării sau funcţionarii necorespunzatoare a 
sistem ului de operare, a fişierelor de configurare sau a program elor instalate, folosirii altor drivere sau program e 
decât cele originale care insotesc produsul.
11 .Firma Chrom e Com puters SRL nu răspunde pentru: pierderile colaterale urm are a riscurilor previzibile ce 
deriva din utilizarea sau defectarea produselor hardware, software sau a intem etului(ex. întreruperea activitatii, 
pierderea sau deteriorarea inform aţiilor sau program elor, plăţile datorate folosirii intem etului sau accesarii 
serviciilor cu plata, etc.).



12.Vanzatorul nu este responsabil pentru eventualele incompatibilitati ce pot apare la folosirea com ponentelor si 
produselor vândute de el si pe care cum părătorul le utilizeaza in diverse configuraţii cu produse de la alte firme 
sau cu produse mai vechi furnizate de vanzator, aceasta clauza fiind impusa de incompatibilitatiile existente. 
Teste de com patibilitate pot fi efectuate de vanzator la cererea cum părătorului contra cost.
13.Constatarea, rem edierea hardw are si software se pot realiza de către vanzator contra cost la tarifele in vigoare 
in mom entul intervenţiei. Nu se accepta reclamaţii in care sunt implicate aplicaţii software nelicentiate ori 
instalate sau folosite ilegal.
14.Departamentul tehnic va efectua operaţiunile de service in termen de 15 zile lucratoare de la receptionarea 
echipam entelor. In cazul in care datorita unor probleme de aprovizionare nu se vor putea înlocui echipam entele 
defecte, iar durata de nefunctionare depăşeşte perioada de gratie de 30 zile, cum părătorul poate solicita 
contravaloarea acestora sau alte produse la paritatea valorii acestora. In cazul in care se solicita efectuarea 
garanţiei pentru un produs care nu mai poate fi inlocuit cu unul identic, se va recurge la schimbarea acestuia cu 
unul cat mai apropiat de cel defect, firm a rezervandu-si dreptul de a solicita diferenţa de preţ. Perioada de 
garanţie se prelungeşte cu perioada in care produsul s-a aflat in service, de la data prezentării in service pana la 
data anuntarii remedierii defecţiunilor, înscrise in certificat.
15.In cazul solicitării nejustificate de acordare a garanţiei, firma isi rezerva dreptul de a cere beneficiarului 
contravaloarea manoperei de investigare a produsului reclamat ca fiind defect, in valoare de 5 USD fara TVA.
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