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CERTIFICAT DE  GARANȚIE 
Perioada de garanţie pentru produsele BOMA Prefabricate este de 2 ani. 

 
Condiţii de acordare a garanţiei: 
 

✓ Respectarea instrucţiunilor de transport, manipulare, depozitare, instalare, utilizare a 
produselor; 

✓ Folosirea produselor în scopul pentru care au fost fabricate de Producător; 
✓ Sesizarea a fost făcută în termenul de garanţie, în decurs de 2 luni de la constatarea 

neconformităţii şi este însoţită de: 
➢ Copia facturii fiscale sau Bonul Fiscal de achiziţie a produselor; 
➢ Eticheta de identificare a produsului de pe folia de ambalaj a paletului din 

care să rezulte lotul de fabricație; 
➢ Prezentul Certificat de garanţie. 

✓ Daunele reclamate trebuie constatate şi de specialistul BOMA Prefabricate, care va 
certifica în scris dreptul de despăgubire; 

✓ Pentru constatare, BOMA Prefabricate va avea drept de acces pe durata termenului 
de garanţie, la locul de amplasare al produselor. 
 

Garanţia NU se acorda pentru: 
 

✓ Uzura obișnuită urmare a condiţiilor normale de exploatare; 
✓ Expunerea la radiaţii sau la acţiunea factorilor chimici (solvenţi, acizi, substanţe 

caustice, etc); 
✓ Înclinarea, deplasarea, ruperea stratului suport sau a structurii pe care sunt montate 

produsele; 
✓ Modificarea ori instalarea de structuri, dispozitive de prindere (ancorare), altele decât 

cele menţionate în fişa tehnică a produselor respective. 
 

Beneficiarul garanţiei poate avea dreptul la: 
 

➢ Înlocuirea bunului vândut cu un bun de acelaşi fel, însă lipsit de defecte; 
➢ Returnare parțială a sumei plătite, în funcție de natura viciilor; 
➢ Returnare totală a sumei plătite, în cazul în care pagubele sunt irecuperabile. 

 
*Orice solicitare de acordare a garanţiei va fi analizată de BOMA Prefabricate, în termen de 
maxim 30 de zile de la primirea acesteia.  
 
Pentru detalii privind instrucţiuni de depozitare, manipulare, montaj şi întreţinere, vă 
rugăm să accesaţi site-ul: www.boma.ro 
 
 
 

http://www.boma.ro/
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