
Declarație de conformitate

Noi, SET Prod-Com SRL. cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Leliceni nr. 49/B, jud. Harghita, înma-
triculată la ORC Harghita cu nr. J19/112/1995, având cod unic de înregistrare RO7084173 şi 
capital social 100.000 RON, asigurăm, garantăm şi declarăm pe proprie răspundere, conform 
prevederilor art. 5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot 
pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produsele care 
fac obiectul prezentei facturi nu pun în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu 
produc impact negativ asupra mediului şi sunt conforme cu declaraţiile de conformitate şi 
�şele tehnice emise de producătorii produselor incluse în prezenta factură. Documentele 
justi�cative vor � puse la dispoziţia clienţilor la cerere, oricând este necesar.

Garanția de conformitate

Producătorul / distribuitorul de plinte și pro�le din PVC / Aluminiu / Inox, SET Prod-Com SRL 
acordă garanția de conformitate de 2 ani pentru produsele comercializate.
Garanția acoperă lipsa de conformitate existentă la momentul achiziționării produsului. 
Garanția este acordată în cazul unui defect de material sau de fabricație dovedit, în cazul 
nerespectării cotelor și grosimii materialelor sau dacă se constată că defecțiunea a survenit 
ca urmare a unui viciu ascuns de fabricație, producătorul aplică modalitatea de asigurare a 
garanției.

Garanţia de conformitate nu acoperă deteriorările cauzate de: 
1. Condiţii necorespunzătoare de transport sau depozitare, nerespectarea instrucţiunilor de 
manipulare, montaj sau întreţinere; 
2. Contactul prelungit cu materiale ce conţin agenţi corozivi (acizi, solvenţi, baze etc) sau alte 
materiale ce pot deteriora straturile de protecţie ale pro�lelor ( cupru, mortar, beton, sol, apa, 
nisip, cenuşa, praf etc);
3. Expunerea temporară sau îndelungată la soare / temperaturi sub 0 °c și de peste 25 °c ; 
4. Montajul defectuos al produselor; 
5. Utilizarea unor scule de debitare necorespunzătoare (�ex, polizor, disc abraziv, sau orice 
alte scule ce produc o supraîncălzire in zona de debitare); 
6. Lovirea, deformarea sau supunerea la solicitări mecanice şi sarcini mai mari decât cele 
admise de material şi tipul de pro�l; 
7. Fenomene meteo extreme sau alte situaţii de urgenţă. 

Modalitate de asigurare a garanției 
Reclamaţia privind defectele constatate de bene�ciar trebuie înaintată în scris la sediul soci-
etăţii şi trebuie să �e însoţită de factură / bon �scal şi certi�cat de garanţie în original, certi�-
catul de garanție pentru montaj și procesul verbal de recepție a lucrării. Furnizorul constată 
dăunele, cumpărătorul �ind obligat să permită veri�carea produselor respective de către 
persoanele autorizate de 
S.C. SET Prod-Com SRL, după care stabileşte modul şi termenul de remediere sau înlocuire a 
materialelor. Garanţia nu acoperă decât valoarea materialelor deteriorate. Garanţia se aplică 
atunci când se constată vicii pe minim 5% din suprafaţa totală. 
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