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CERTIFICAT DE GARANŢIE 
 

 Articol     

Cod articol                       

Vândut prin magazinul/nume/firma            

Adresa             

Localitatea     
 

Cu factura, bonul fiscal/chitanta_______________________din data de:_________________ 
 

Ştampila unitaţii 
Semnatura vanzatorului 

 

S-a efectuat punerea în funcţiune, mi s-a înmanat manualul de utilizare si mi s-a aratat modul 
de întrebuinţare. Sunt de acord cu condiţiile de garanţie. 

 

Semnatura     

Numele   

 

 

Prenumele    

BI/CI seria nr CNP    

Tel. ______________________________ 
Reparaţiile în  garanţie  se  vor  executa  la  magazinul/firma  

Localitatea:  judeţul ______________________ 

Adresa Tel   
 

S.C. LINK FIT SPORT SRL in calitate de importator ofera o garantie de 24 luni de la data 
cumpararii produsului, in conformitate cu normele prevazute de Legea nr.449/2003, 
republicata, privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora OG nr.21/1992, (R2), 
privind protectia consumatorilor, cu modificarile si completarile ulterioare. Durata medie de 
utilizare a produselor fitness, este de 3 ani. Asigurarea garantiei consta in repararea 
produsului sau inlocuirea lui - dupa caz - in termen de maxim 15 zile calendaristice de la data 
depunerii reclamatiei de catre cumparator, la unitatea vanzatoare, conform Legii 449/2003 
modificata. Perioada de garantie a produsului se prelungeste cu t impul scurs de la data 
depunerii reclamatiei, pana la data recuperarii produsului in stare de functionare. Reclamatiile 
facute in perioada de garantie de catre cumparator vor fi luate in considerare numai in 
cazul prezentarii facturii/bonului de casa si a certificatului de garantie avand toate 
rubricile completate. 
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. 
1.DREPTURILE CONSUMATORULUI  sunt cele prezentate in legea 449/2003 modificata 
cap.III

• Vânzătorul este răspunzător faţă de consumator pentru orice lipsă a conformităţii existente la 
momentul când au fost livrate produsele, în conformitate cu art. 9.; 
• În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului, repararea 
produsului, în fiecare caz fără plata, cu excepţia situaţiei în care aceasta solicitare este imposibilă. 
• Consumatorul nu este îndreptăţit să solicite rezoluţiunea contractului, dacă lipsa conformităţii 
este minoră. 

 
2. CONDITII DE PIERDERE A GARANTIEI 

• Deteriorari si defectiuni cauzate de transportul necorespunzator efectuat de cumparator. 
• Lipsa  certificatului de garantie. 
• Defectiuni provocate de cumparator prin utilizarea necorespunzatoare a produsului, 
contrar recomandarilor din manual (loviri, accidente, suprasarcina, acrobatii, sarituri). 
• Produsul nu a fost folosit conform instructiunilor de exploatare si intretinere. 
• Interventii efectuate in perioada de garantie de catre persoane neautorizate, care au 
provocat defectiuni, afectand buna functionare a produsului. 
• Folosirea produselor pentru alte scopuri decat cele de uz casnic. 
• Depozitare incorecta, in conditii necorespunzatoare a produsului. 
• Produsul nu a fost pus in functiune inainte de prima uilizare şi/sau reglata incorect, conform 
manualului de uilizare al DHS. 
• Nerespectarea indicaţiilor de utilizare specificate de producător/importator sau în orice alte 
circumstanţe în care produsul a fost supus unor forţe sau sarcini ce depăşesc limita proiectată. 
• Această garanţie nu se aplică în cazul în care produsul a fost modificat fata de starea lui     

 initiala 
• Prezenta garanţie nu se aplică în cazul în care numărul de serie sau codul de fabricaţie au fost 
distruse, şterse sau îndepărtate în mod intenţionat. 
• Prezenta garanţie nu se aplică în cazul uzurii normale. Piesele de uzură se deteriorează în urma 
uilizării normale, neefectuării operaţiunilor de service conform recomandărilor DHS şi/sau uiliză- 
rii sau instalării în alte condiţii sau aplicaţii decât cele recomandate. 

Piesele de uzură sunt idenificate ca fiind următoarele: 
- A se vedea anexa 1 

- prezenta garanţie nu va acoperi daunele cauzate de uilizarea unor piese fabricate de 

alţi producători 
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- prezenta garanţie nu acoperă daunele provocate de utilizarea unor piese necompatibile, 

nepotrivite şi/sau neautorizate de DHS 
- prezenta garanţie nu acoperă daunele ce rezultă din utilizarea comercială (închiriere). 
- garantia nu acopera daunele cauzate de utilizare necorespunzatoare de nerespectare a 

indicatiilor de folosire, de accidente, de intretinerea incorecta sau de uilizarea comerciala a 
aparatului. 

 

3. OBIECTUL GARANTIEI 
-a se vedea anexa 1 
 

Va rugam sa cititi cu atentie recomandarile din manualul de utilizare a produsului, 
pentru a cunoaste masurile de exploatare si mai ales obligatiile care va revin. 

Este imperativ necesar sa respectati regulile de protectie, pentru a evita posibilele 
accidente. Producatorul/importatorul nu este raspunzator si nu poate fi invinuit pentru orice 
accidentare, lezare a utilizatorului, in cazul in care acesta nu a respectat conditiile de 
utilizare, intretinere a produsului si verificarea bunei functionari.  

IMPORTANT! Se poate pierde garantia pe una sau mai multe din componentele de 
mai sus, in conditiile enumerate anterior, fara sa afecteze insa garantia celorlalte 
componente. 
Garantia acordata pe piesele considerate consumabile, este de treizeci de zile de la data 
cumpararii produsului si este valabila, doar la dovedirea de catre consumator, a defectelor de 
fabricatie si cu conditia respectarii instructiunilor de utilizare recomandate de 
producator/importator. 
Este obligatia consumatorului sa verifice starea de functionare a produsului in momentul 
cumpararii si sa respecte manualul de utilizare al produsului. 
• Pentru cabluri si camasile lor, componente de frana, accesoriile, saua, mansoanele, 
consumatorul poate reclama schimbul lor, doar in momentul cumpararii 

• Centrarea/reglarea  nu  intra  in  garantie,  deoarece  descentrarea  se  produce  datorita 
folosirii necorespunzatoare, iar dereglarea datorita uzurii normale. 

 

4. PUNEREA IN FUNCTIUNE A PRODUSULUI 
 

ATENTIE ! Punerea in functiune a produsului inainte de prima uilizare este 
OBLIGATORIE si se va face de orice persoana cu capacitate de retinere si punere in practica a 
procedurii de punere in functiune, descrisa in manualul de utilizare! O recomandare a 
unitatilor service specializate o gasiti pe www.dhsfitness.ro sau la numarul de telefon 004-
0728285819 sau în cele d o u a  unităţi service centrale ale DHS: 
- Deva Str. Santuhalm, nr. 35 A, 330004, Jud. Hunedoara; tel: 004-0254-210001/004-0728285819 
- Chiajna, Sos. de centura nr. 1D, Jud. Ilfov; tel: 004-021-3122037 
 Nepunerea corecta in functiune a produsului, duce la pierderea garantiei! 

 

http://www.dhsfitness.ro/
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 Conform HG 1037/2010,privind Deseurile de Echipamente Electrice si Electronice 
(DDEEE),produsul dumneavoastra contine componente si/sau accesorii care fac obiectul unei 
colectari separate in spatii special amenajate. Va recomandam sa urmati normele specifice 
reciclarii.      

 
 
 
 

DECLARATIE DE CONFORMITATE 
 

           S.C.  LINK FIT SPORT SRL, avand sediul social in Deva, Str. Santuhalm, nr. 35 A inregistrata la 

Registrul Comertului cu nr. J20/1206/2016, CUI RO 36795943 , prin reprezentant legal Gelu Fona in 

calitate de administrator, declaram pe propria raspundere, cunoscand prevederile art.292 Cod 

Penal cu privire la falsul in declaratii si prevederile art. 5 din HG nr. 1022 / 2002 cu privire la regimul 

produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii si protectia 

mediului, faptul ca produsul  care face obiectul acestei declaratii de conformitate nu pune în pericol 

viata, sanatatea si securitatea muncii, nu produce impact negativ asupra mediului si este în in 

conformitate cu SR EN. 55014 Compatibilitate electromagnetică. SR EN. 61000 Compatibilitate 

electromagnetică (CEM), SR EN. 60335 LVD, SR EN. 62233 Metode de masurare a campului 

electromagneti si cu Directiva 2011/65/EU RoHS. Ca urmare a indeplinirii cerintelor aferente 

directivelor si standardelor europene mentionate, produsul este marcat cu simbolul CE si RoHS. 

 

 

                                                             S.C LINK FIT SPORT SRL 
FONA GELU 

                                                                                               
 
 
 
                 

 
 

Pentru orice alte detalii, folositi telefonul importatorului:            
004-0254-210001; sau 004-0728285819 

ORAR:  Luni-Vineri:  8:30 -16:30 
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        A                 00001 

 

             Unitatea service 
 

              ............................................ 
   

             Data intrării în reparaţie 
 

              ............................................ 
 

             Data ieşirii din reparaţie 
 

              ............................................ 
 

             Semnătura client 
 

             ............................................ 
  
 

              B                 00001 
 

             Unitatea service 
 

              ............................................ 
 

             Data intrării în reparaţie 
 

              ............................................ 
 

             Data ieşirii din reparaţie 
 

              ............................................ 
 

             Semnătura client 
 

              ............................................ 
 
      
        C                 00001 

 

             Unitatea service 
 

              ............................................ 
 

            Data intrării în reparaţie 
 

             ............................................ 
 

            Data ieşirii din reparaţie 
 

             ............................................ 
 

            Semnătura client 
 

             ............................................ 
 
      
        D                 00001 

 

             Unitatea service 
 

              ............2018............................. 
 

             Data intrării în reparaţie 
 

              ............................................ 
 

            Data ieşirii din reparaţie 
 

             ............................................ 
 

            Semnătura client 
 

         ..  .......................................... 
 

 
Unitatea service autorizată:    
 

................................................................................................................................................................ 
 

Cod  produs  ...............................................................  Nume  client  .................................................. 
 

Telefon:...........................................................................Data achiziţionării ........................................... 
 

Data primirii în reparaţie .............................................. Defecţiune....................................................... 
 

Data intrării în reparaţie ............................................... Data ieşirii din reparaţie ................................. 
 

Mod de reparare ..................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

Am primit produsul reparat în stare de funcţionare corespunzătoare. Data ......................................... 
 

Semnătura client ............................................ Semnătura şi ştampila unităţii service ........................... 
 
 
 
Unitatea service autorizată: 
 

................................................................................................................................................................ 
 

Cod  produs  ...............................................................  Nume  client  .................................................. 
 

Telefon:...........................................................................Data achiziţionării ........................................... 
 

Data primirii în reparaţie .............................................. Defecţiune....................................................... 
 

Data intrării în reparaţie ............................................... Data ieşirii din reparaţie ................................. 
 

Mod de reparare ..................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

Am primit produsul reparat în stare de funcţionare corespunzătoare. Data ......................................... 
 

Semnătura client ............................................ Semnătura şi ştampila unităţii service ........................... 
 
 
 
Unitatea service autorizată: 
 

................................................................................................................................................................ 
 

Cod  produs  ...............................................................  Nume  client  .................................................. 
 

Telefon:...........................................................................Data achiziţionării ........................................... 
 

Data primirii în reparaţie .............................................. Defecţiune....................................................... 
 

Data intrării în reparaţie ............................................... Data ieşirii din reparaţie ................................. 
 

Mod de reparare ..................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

Am primit produsul reparat în stare de funcţionare corespunzătoare. Data ......................................... 
 

Semnătura client ............................................ Semnătura şi ştampila unităţii service ........................... 
 
 
 
Unitatea service autorizată: 
 

................................................................................................................................................................ 
 

Cod  produs  ...............................................................  Nume  client  .................................................. 
 

Telefon:...........................................................................Data achiziţionării ........................................... 
 

Data primirii în reparaţie .............................................. Defecţiune....................................................... 
 

Data intrării în reparaţie ............................................... Data ieşirii din reparaţie ................................. 
 

Mod de reparare ..................................................................................................................................... 
 

................................................................................................................................................................ 
 

Am primit produsul reparat în stare de funcţionare corespunzătoare. Data ......................................... 
 

Semnătura client ............................................ Semnătura şi ştampila unităţii service ........................... 
 

Seria C nr. 2018       00001 

 

Seria B nr. 2018       00001 

 

Seria A nr. 2018       00001 

 

Seria D nr. 2018      00001 

 


