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Termeni de garantie pentru calitatea parchetului achizitionat. 
 

1. Criterii de garantie. 
1.1 GARANTUL, in calitate de fabricant cu sediul în ……………………………………………………………….. 
garanteaza calitatea parchetului, numit Produs, în conformitate cu condiţiile din prezentul certificat de garanţie, 
care trebuie completat şi ştampilat de către VÂNZĂTOR (fabricant sau un distribuitor autorizat) şi predat 
CUMPARATORULUI împreună cu produsul achiziţionat.  
1.2. CUMPĂRĂTORUL primeste la livrare pachetul de informatii tehnice: certificat de garantie, marcaj CE, 
declaratie de performanta, fisa tehnica, ghid de instalare si ghid de intretinere.  
1.3. GARANTIA acoperă defectele fizice care rezultă din cauze imputabile produsului, inainte de instalare sau in 
timpul instalarii. 
1.4. CUMPĂRĂTORUL este beneficiarul garanţiei daca îndeplineşte condiţiile stabilite prin garanţie. 
1.5. VANZATORUL foloseste prezenta garantia acordată de GARANT in comertul intern si la export foloseste 
garantia impreuna cu confirmare scrisa din partea GARANTULUI.  
1.6. CUMPĂRĂTORUL dispune de drepturi nelimitate de garantia privind defectele produsului vândut, rezultate 
din dispoziţiile generale aplicabile ale legislaţiei naţionale în vigoare, corespunzatoare contractual de vânzare. 
1.7. CUMPARATORUL/persoana autorizată declară că intelege si acceptă termenii de garantie.  
 

2. Obiectul garantiei. 
2.1. GARANŢIA se referă la Produsul: parchet din lemn, identificat pe pagina 1 din certificatul de garantie.   
2.2. GARANŢIA se ofera pentru o durata calculată de la data cumpărării, conform mentiunilor pentru durata 
garantiei specificata pe pag. 1 si in limita termenilor de garantie specificati pe pag. 2, 3 din certificatul de garantie.    
2.3. GARANTUL confirmă că produsele sale sunt în conformitate cu standardele tehnice pentru pardoseli din lemn   
masiv si stratificat, şi sunt potrivite pentru a fi utilizate în conformitate cu destinaţia acestora. 
2.4. GARANŢIA cuprinde: 
• abateri de la performantele fizice rezultate in procesul de fabricatie (caracteristici geometrice, umiditate); 
• abateri de la clasa de calitate (frecventa si dimensiuni noduri, coloratii, alburn);  
• abateri de la calitatea finisajului elementelor, unde este cazul.  
 

3. Conditii de garantie. 
3.1.  VANZATORUL garanteaza calitatea Produsului cu condiţia respectarii criteriilor de la punctul 1 şi 
recomandărilor cu privire la transport, depozitare, montaj, îngrijire şi exploatare a pardoselii de lemn, cuprinse în: 
• Ghidul de instalare si Ghidul de intretinere parchet masiv, disponibile şi pe site-ul vanzatorului/fabricantului; 
• Ghidul de instalare si Ghidul de intretinere parchet dublu strat, precum si Ghidul de instalare si intretinere din 
pliantul aflat in fiecare pachet de parchet dublu strat, care sunt disponibile şi pe site-ul vanzatorului/fabricantului;  
3.2. CUMPARATORUL beneficiaza de garanţie daca prezinta la reclamatie copie dupa Contract si copie dupa 
Certificatul de garanţie, completat corect, semnat şi ştampilat de către VÂNZĂTOR.  
3.3. CUMPARATORUL beneficiaza de garanţie daca instalarea s-a facut cu instalatori profesionişti care dispun de 
cunoştinţe şi unelte corespunzătoare. 
3.4. Durabilitatea biologica se garanteaza numai cu protectie speciala aplicata la instalare, dovedita.   
  

4. Limitarea acordarii garanţiei.  
4.1. Lemnul este un material biologic natural, cu variatii mari de luciu, culoare, desen, particularitati multiple si 
neuniforme (noduri aparente, ascunse, sanatoase, putrede, galme, lunura, coaja infundata, fibra torsa, fibra create, 
crapaturi, alburn, duramen, raze medulare, etc.). Clasele de calitate contin descrieri ale particularitatilor medii 
acceptate si nu impun repetabilitatea acestora pe fiecare lamela. Exista riscul ca produsul vandut sa nu semene cu 
imaginile din fotografiile si mostrele de reclama dar valoarea medie a particularitatilor sa fie in limita acceptata de 
clasa de calitate. Sesizari privind aceste diferente nu sunt acceptate de prezenta garantie.    
4.2. Garanţia nu se acorda pentru:  
4.2.1. Schimbări ale stratului de ulei sau stratului superior al Produsului parchet dublu stratificat, cauzate de uzura 
pardoselii in urma exploatarii naturale.   
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4.2.2. Distrugerea fizica prin smulgere, rupere sau zgariere, cauzate de curăţare, întreţinere sau utilizare 
necorespunzatoare, incompatibile cu instrucţiunile de instalare si intretinere a parchetului dublu stratificat uleiat si 
a parchetului masiv.      
4.2.3. Defecte de instalare sau utilizarea necorespunzătoare, incompatibile cu instrucţiunile de instalare si 
intretinere a parchetului dublu stratificat uleiat si a parchetului masiv.    
4.2.4. Defecte la instalarea cu încălzire in pardoseală necorespunzătoare, incompatibile cu instrucţiunile de 
instalare si intretinere a parchetului dublu stratificat.   
4.2.5. Lipsuri mărunte în cavităţile nodurilor de pe parchetul periat, care reprezintă caracteristica acestui tip de 
finisaj a stratului superior al Produsului,  
4.2.6. Defecte ale Produsului care a fost montat în ciuda vizibilitatii evidente inainte de instalare, atat la  parchetul 
dublu stratificat uleiat cat si la parchetul masiv.     
4.2.7. Efectul de scârţâire a pardoselilor din lemn care rezultă din proprietăţile naturale ale lemnului,  
4.2.8. Modificarea sau reparaţii aduse Produsului pe propria răspundere, în cazul în care aceste lucrări nu au fost 
stabilite în scris cu GARANTUL.  
4.2.9. Deteriorări mecanice apărute în timpul transportului, cu excepţia transportului efectuat de către GARANT 
sau în numele acestuia. 
4.2.10. Deteriorari cauzate de lucrari umede in mediul de depozitare inainte de instalare.  
4.2.11. Deteriorari cauzate de atac biologic dupa livrarea Produsului.   
 

5. Reclamatia. 
5.1. CUMPARATORUL aduce reclamatia scrisa sau o trimite prin posta, curier sau e-mail, în termen maxim de o 
lună de la data apariţiei defectelor, continand informatii detaliate privind Produsul cu defecte: cantitatea (numarul 
lamelelor) si tipul defectelor sesizate.   
5.2. Reclamatia va fi insotita de copie dupa Contract si copie dupa Certificatul de garantie. 
5.3. La reclamaţie trebuie anexate documentele menţionate în pct. 5.2. (scanate sau copii) precum si imagini cu 
defectele reclamate.  
5.4. Reclamaţia se adreseaza VÂNZĂTORULUI de la care a fost achiziţionat Produsul, care, va inregistra 
reclamatia si va notifica GARANTUL in termen de maxim 5 zile lucratoare.  
  

6. Planul de solutionare a reclamatiei. 
6.1. GARANTUL solicita validarea reclamaţiei prin inspectarea obiectului reclamat, daca este necesar.      
6.2. Reclamaţia se solutioneaza în termen de 2 săptămâni de la data notificării/inspectiei.    
6.3. Modul de soluţionare a reclamaţiei este comunicat de GARANT în scris sau prin e-mail.  
6.4. În cazul în care GARANTUL constata ca sunt respectate conditiile de acceptare a garantiei, reclamatia se 
solutioneaza prin una din urmatoarele solutii:  
6.4.1. GARANTUL inlocuieste Produsul cu defecte cu unul fără defecte, fără costuri suplimentare; 
6.4.2. GARANTUL plăteste compensaţii financiare pentru lucrari de reparatie/inlocuire a elementelor cu defecte 
aparute in timpul instalarii, care, din cauze obiective, nu au fost sesizate inaintea instalarii. 
6.4.3. GARANTUL prelungeste garantia Produsului livrat initial, cu numarul de zile calendaristice egal cu durata 
solutionarii reclamatiei.  
6.5. Toate actiunile de solutionare a reclamatiei se inregistreaza in Fisa de urmarire a reclamatiei:  
 
Fisa de urmarire a reclamatiei. 
Nr. 
crt. 

Data Denumire 
(notificare, inspectie, solutie, interventie) 

Persoana 
(garant, vanzator, comparator) 

    
    
    
    
    
    
    
  


