
 

Certificat de garantie si Declaratie de conformitate- Saltele Primus 

 
 
Garanţiile şi politica de retur Boxspring SRL nu afectează în niciun mod drepturile legale ale consumatorilor persoane fizice, aşa cum sunt stabilite                      
prin dispoziţiile Legii nr. 449/2003 din 12/11/2003. Compania Boxspring SRL se angajează să garanteze conformitatea bunurilor achiziţionate.                 
Conform prevederilor legale, consumatorii (respectiv persoanele fizice sau grupul de persoane fizice constituite în asociaţii, care acţionează în                  
scopuri din afara activităţii sale comerciale, industriale sau de producţie, artizanale sau liberale), într-un termen de 2 ani de la livrarea produsului, vor                       
avea dreptul: 
· să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la                        
data la care a fost adusă la cunoștinţă lipsa conformităţii, cu excepţia situaţiei când această măsura este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse                        
identice pentru înlocuire) sau 
disproporţionată (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului); 
· să ceară reducerea corespunzătoare a preţului sau rezoluţiunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea, înlocuirea produsului sau                     
măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluţiunea nu este posibilă dacă lipsa conformităţii este minoră. 
 
Aceste drepturi nu aduc atingere prevederilor Codului Civil cu privire la răspunderea pentru vicii ascunse. Prin urmare, orice defect de fabricaţie este                      
acoperit de serviciul de garanţie. Conform prevederilor din Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora şi ale                    
Ordonanţa nr. 21/1992 privind protecţia consumatorului, prezentele condiţii aferente garanţiilor oferite produselor Boxspring SRL se aplică atat                 
consumatorilor persoane fizice cat si persoanelor juridice, cu limitarea de rigoare, care cumpără, dobândesc sau utilizează produse în afara activităţii                    
lor profesionale sau comerciale. 
 
Garanţia oferită de Boxspring SRL 
Repararea sau înlocuirea fără nici un cost suplimentar a unui produs, dacă se constată o lipsă de conformitate, un defect de fabricaţie sau de                        
material. Returnarea contravalorii se face numai dacă produsul nu poate fi reparat sau înlocuit. Repararea sau înlocuirea se face pentru defecte                     
găsite la/pe materialul din care este confecţionat produsul sau orice defect de execuţie, în momentul în care se desface pachetul și dacă produsul se                        
află în perioada de garanţie. Pentru a beneficia de termenii şi condiţiile garanţiei produselor Boxspring, produsele sunt destinate a fi folosite în mod                       
obişnuit, în condiţii normale. Perioada de garantie limitata, este perioada de viata medie a unui produs pentru persoane fizice iar pentru persoane                      
juridice perioada de viata medie este de 2 ani. 
 
Condiţii în care garanţia devine nulă sau inaplicabilă : 
• Garanţia nu se acordă produselor depozitate sau utilizate incorect, folosite inadecvat sau în alte scopuri, alterate sau curăţate prin metode improprii                      
sau cu substanţe neadecvate. Garanţia nu acoperă uzura normală a produsului, tăieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea produsului sau                  
a unor părţi componente în urma expunerii la soare sau la o altă sursă puternică de căldură sau în urma contactului cu lichide, vopsirea produsului                         
de către client, deteriorări ale produsului în urma unor calamităţi, ruperea sau zgârierea produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse de                      
depozitarea în condiţii de umiditate, curăţarea cu substanţe neadecvate; 
• Intervenţia, repararea sau modificarea produsului (debitare, găurire, vopsire, lipirea altor repere) operate de catre alte persoane in afara de                    
FURNIZOR si UNITATE SERVICE Boxspring SRL, Parcela nr 16, Satu Mare, Satu Mare, Cod postal 440247, duce la pierderea directa a garantiei; 
• Nerespectarea instructiunilor pentru prima folosire in cazul saltelelor vidate si rulate; 
• Termenul de despachetare al saltelei este de 30 de zile, de la data achizitiei. Schimbarea saltelei ca urmare a achizitionarii modelului sau a                        
dimensiunii gresite din culpa clientului se accepta doar daca salteaua este nedespachetata (vidata si in rola); 
 
Perioada de garantie limitata, care acopera tipurile de saltele de diverse dimensiuni: 
Saltea Primus Ortopedic Confort -  garantie limitata  5 ani pentru persoane fizice, 24 luni pentru persoane juridice 
Saltea Primus Ortopedic Memory -  garantie limitata   5 ani pentru persoane fizice, 24 luni pentru persoane juridice 
Saltea Primus Ortopedic Arc  -  garantie limitata   5 ani pentru persoane fizice, 24 luni pentru persoane juridice 
Saltea Primus Ortopedic Pocket -  garantie limitata   7 ani pentru persoane fizice, 24 luni pentru persoane juridice 
Garantie la husa 1 an. 
Returnarea produsului 
In conformitate cu normele legale din Romania pentru a beneficia de garantie, va rugam sa pastrati ambalajul original, factura, bonul de casa si                       
certificatul de garantie, declaratie de conformitate si situatia respectarii obligatiei de garantie, pe care le primiti in momentul achizitionarii saltelei.                    
Garantia intra in vigoare de la data cumpararii saltelei. 
 
FURNIZOR si UNITATE SERVICE pe perioada garantiei 
Boxspring SRL, Parcul Industrial Sud, Parcela nr 16, Satu Mare, Satu Mare, Cod postal 440247 
Sfaturi pentru primele utilizari: 
dupa ce aduceti salteaua acasa, aerisiti-o cateva ore, ferita de umiditate, pentru a scapa de mirosul de fabrica 
atunci cand cumparati o saltea noua, s-ar putea sa aveti nevoie de cateva zile in care sa va obisnuiti cu salteaua cea noua; durata de a va obisnui cu                             
salteaua poate sa dureze pana la o luna 
folositi lenjerie de pat din materiale naturale, eventual si o protectie impermeabila pentru a feri salteaua de pete sau accidente neplacute 
aveti grija sa folositi o perna potrivita 
 
Ingrijirea saltelei in timp 
husa saltelei se poate spala in masina de spalat la temperatura potrivita – 30 de grade Celsius, nu mai mare, cu fermuarul inchis pentru a evita                          
deteriorarea masinii de spalat 
cand spalati husa saltelei, profitati si aspirati salteaua fara husa 
pentru o buna utilizare in timp, intoarceti salteaua in directia cap picioare o data pe saptamana, daca nu se respecta aceasta procedura salteaua va                        
ceda din suprafata de dormit pana la 3 cm fata de inaltimea initiala a saltelei. 
in cazul in care salteaua este patata, va rugam folositi detergent corespunzator, garantia saltelei nu acopera distrugerea husei datorita folosirii unui                     
detergent necorespunzator 
 
 
 
\ 
 

Am luat la cunoștinţă, (nume cumparator) 
___________________________________, data,_____________ locul___________ 



 

Certificat de garantie si Declaratie de conformitate- Saltele Primus 

 
 
 
Instructiuni pentru saltea vidata si rulata: 
1. Salteaua se scoate din ambalaj si se aseaza pe o suprafata orizontala (plana - dreapta) 
2. Folosirea saltelei se face in termen de 24 de ore dupa respectarea pasului 1 
 
  
 

DECLARATIE DE CONFORMITATE 
 
SC Boxspring SRL cu sediul in Satu Mare Parcela nr 16, Satu Mare, Satu Mare, Cod postal 440247, cu certificat de inregistrare J30/113/2013 
din data de 08.02.2013 asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere , conform prevederilor art . 5 din 
Hotararea Guvernului nr.1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, 
sanatatea, securitatea muncii si protectia muncii, ca produsele noastre nu pun in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produce impact                    
negativ asupra mediului si au un termen de garantie legala de minim 24 luni de la data de la data vanzarii catre clienti in baza certificatului de                           
garantie care se completeaza pentru fiecare produs in parte. Declaratie valabila pentru produsele din anul 2015.  
 
Satu Mare, 
Boxspring SRL 
15.08.2017 
 
 
 

SITUATIA RESPECTARII OBLIGATIEI DE GARANTIE 
(se completeaza de catre unitatea de service) 

 

 Nr. Tip defectiune Remediul si data remedierii Data reclamatiei Semnatura receptie 
dupa remediere 

     

     

     

     

     

 

Am luat la cunoștinţă, (nume cumparator) 
___________________________________, data,_____________ locul___________ 


