
                                     Garanție 
AVERTISMENT:Garanția producătorului este valabilă 
numai dacă punerea în funcțiune a echipamentului este 
efectuată de un specialist certificat de producător sau de o 
organizație de service acreditată.  

Notă: Cu lista actuală a centrelor de service acreditate de BelKomin OOO 
organizațiile pot fi găsite pe site-ul www.be1komin.com sau de la vânzător. 
Perioada de garanție pentru carcasa cazanului este de 2 ani, pentru echipamentele 
însoțitoare - 1an de la data vânzării cazanului de către o organizație comercială. 
Dacă centrala este înregistrată după punerea în funcțiune, se activează o garanție 
extinsă pe carcasa cazanului încă 3 ani (vezi secțiunea Garanție extinsă).Garanția 

nu acoperă componentele cazanului legate de consumabile material: grătar, 
cenușă, cordon de etanșare, mânere, elemente de fixare, răzuitoare, perie, 
deflector de flacără, turbulatoare, manșon ondulat, electrod, grătare de aprindere 
și arzător.Garanția nu acoperă defecțiunile rezultate din: 

— utilizarea cazanului în alte scopuri sau cu încălcarea cerințelor prevăzute în 
instrucțiunile de instalare și exploatare; 

deteriorarea mecanică a cazanului și/sau a echipamentelor aferente; 

efectuarea de modificări în designul cazanului fără acordul producătorului; 

— setarea incorectă a parametrilor de funcționare a cazanului; 

— formarea depunerilor în cazan; 

— avarii în rețeaua electrică; 

—efectuarea reparatiilor in perioada de garantie de catre persoane neautorizate. 

 ATENȚIE!!!: Când cumpărați un cazan, ar trebui să verificați cu vânzătorul 
caracterul complet și aspectul acestuia. După vânzarea cazanului, producătorul 
nu acceptă pretenții pentru incompletitudine și deteriorări mecanice. După 
detectarea unei defecțiuni, trebuie să contactați imediat organizația de service 
sau vânzătorul cazanului. Documentul care dă cumpărătorului dreptul la 

reparație gratuită în garanție este un card de garanție care conține informații 
despre vânzare și punere în funcțiune cu sigiliile, semnăturile și datele necesare. 
Reparația în garanție poate fi efectuată numai de organizații de service 
acreditate de producător. După finalizarea reparației în garanție, organizația de 
service completează cuponul de reparații în garanție. Cuponul va fi considerat 
nul dacă îi lipsesc ștampilele, semnăturile și datele necesare. AVERTISMENT: 
Solicitați dealerilor și organizațiilor de service să completeze corect 
documentele de garanție

 
CARD DE GARANTIE 

 

Detalii de vânzări 

Model______________________________ 

Nr. de serie _________________________ 

Datele și ștampila vânzătorului ____________  

___________________________________________

_____ 

___________________________________________

_____ 

_______________ _____________________ 

Semnătura vânzătorului Nume I.О. vânzător 

Cu garantie companie 

producătorul este conștient și este de acord 

_______________ _____________________ 

Semnătura cumpărătorului Nume I.О. 

cumpărător 

Data vânzării ________________ 202___ 

Detalii de instalare 

Adresa de instalare ______________________ 

___________________________________________

_____ 

___________________________________________

_____ 

Organizarea instalării ______________ 

___________________________________________

_____ 

Data instalării ________________ 202___ 

Informații de punere în funcțiune 

Date și imprimare 

organizație de servicii________________ 

___________________________________________

_____ 

_____________________ 

Semnătura de specialitate 

Data intrarii 

în funcțiune ______________ 202___ 

 

GARANTIE EXTINSA 

Dragă cumpărător! 

Pentru a primi o garanție extinsă 

(+ 3 ani) pentru centrala pe care ati achizitionat-o 

produs de BelKomin OOO 

obligatoriu în termen de 1 lună de la intrare 

inregistreaza centrala pentru functionare 

site-ul web www.belkomin.com în fila 

„Service” în secțiunea „Înregistrare cazan”. 

Vă rugăm să rețineți că pentru 

înregistrarea trebuie încărcată 

fotografii ale acestui card de garanție 

(cu detaliile de vânzare completate și 

punerea în funcțiune) și un document privind 

plata cazanului (cec, factura). 

 

 

Cupon de reparatie in garantie №1 

Model_________________________________ 

Nr. de serie ____________________________ 

Vanzator _______________________________ 

Data vânzării____________________________ 

Lucrari finalizate ______________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Date și ștampila 

organizație de servicii _____________________ 

___________________________________________ 

___________________ 

Semnătura de specialitate 

Data reparatiei 

_____________________ 202___ 

 

Cupon de reparație în garanție №2 

Model_________________________________ 

Număr de serie 

____________________________ 

Vanzator _______________________________ 

Data vânzării 

____________________________ 

Lucrari finalizate ______________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Date și ștampila 

organizație de servicii _____________________ 

___________________________ 

__ 

___________________ 

Semnătura de specialitate 

Data reparatiei 

_____________________ 202___ 

 

Cupon de reparații în garanție №3 

Model_________________________________ 

Nr. de serie ____________________________ 

Vanzator _______________________________ 

Data vânzării____________________________ 

Lucrari finalizate ______________________ 

  __ 

___________________________________________ 

Date și sigiliul organizației de servicii 

_____________________ 

___________________________________________ 

___________________ 

Semnătura de specialitate 

Data reparației _____________________ 202___ 


