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CERTIFICAT DE GARANTIE 

 

S.C. Waincris S.R.L., cu sediul în Str. Crinilor, nr 14, Pascani, Iasi, înregistrata la registrul comertului J 

22/835/1996, cod fiscal RO 8580760, telefon 0332 882533,  garantează calitatea produselor : 

 

ROBOTI HIDRAULICI, CU ACUMULATOR SI AUTOMATI CURATARE PISCINA 

Garantia produsului opereaza de la data emiterii facturii fiscale, a avizului sau data inchieierii 

contractului; 

Durata medie de utilizare a produselor este de 12 luni pt roboti hidraulici/ cu acumulator, respectiv 

24 luni pt roboti automati. 

 

S.C WAINCRIS S.R.L. Acorda cumparatorilor o garantie comerciala in conditiile stipulate in prezentul 

certificat de garantie. 

Garantia acordata prin prezentul certificat nu afecteaza drepturile consumatorului conferite prin 

legislatia in vigoare ( Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, 

Ordonanta nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, Legea nr. 296/2004 privind 

Codul Consumatorului ) . 

 

Durata garantiei comerciale acordata prin prezentul certificat este de : 

-  24 luni, pentru roboti automati. 

-  12 luni, pentru roboti hidraulici/ cu acumulator. 

 

Conditii de acordare a garantiei: 

-  Modalitatile de asigurare a garantiei se refera la repararea sau inlocuirea gratuita a subansamblelor, 

a pieselor de schimb constatate defecte intr-un centru de service autorizat de catre personalul tehnic 

autorizat de importator daca produsul defect se incadreaza in conditiile prezentului certificat. 

-  Garantia se acorda numai dupa prezentarea Certificatului de Garantie, insotit de originalul/copia 

facturii sau a bonului fiscal cu care s-a achizitionat produsul. 

-  Garantia se acorda numai daca produsul se prezinta intreg, nedemontat, in ambalaj corespunzator 

astfel incat produsul sa nu sufere deteriorari in timpul transportului la vanzator sau la orice service 

autorizat.Pentru transportul produsului recomandam ambalajul original deoarece asigura siguranta 

acestuia .Eventualele defectiuni cauzate de transportul fara ambalaj corespunzator vor fi suportate 

de cumparator. 

-  Garantia se acorda numai pentru defecte de material sau de fabricatie si nu se extinde asupra 

accesorriilor, consumabilelor sau a subansamblelor supuse uzarii ca urmare a utilizarii indelungate a 
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produsului ( filtru, perii, roti, cablu etc ) . 

-  Orice reparare sau inlocuire va fi realizata intr-o perioada rezonabila de timp, stabilita de comun 

accord intre agentul economic si cumparator. Pentru cumparatorii care au calitatea de consumatori 

potrivit legislatiei in vigoare, perioada de timp stabilita pentru reparare sau inlocuire nu poate 

depasi 15 zile calanderistice de la data la care consumatorul a adus la cunostinta unitatii de service 

sau vanzatorului deficientele produsului. 

 

Limitele garantiei: 

 Garantia nu acopera defecte sau deteriorari aparute din vina CUMPARATORULUI, ca urmare a 

folosirii incorecte, neglijentei, instalarii incorecte sau din alte motive care nu coincid cu 

recomandarile producatorilor mentionate in manualul de utilizare . 

 Orice modificare/ interventie asupra produsului duce la pierderea garantiei. Acelasi lucru se 

intampla si in cazul in care piesele defecte au fost inlocuite cu alte piese de schimb nefiind originale. 

 Garantia se aplica numai daca produsul vine insotit de seria  producatorului  sau  etichete 

originala de identificare. 

 Aceasta garantie nu acopera defectiuni care rezulta din urmatoarele:  

1. Instalarea și utilizarea incorecte, precum și întreținerea necorespunzătoare a produsului, care nu ar 

respecta instrucțiunile din manualele de instalare, utilizare și întreținere Zodiac. 

2. Utilizarea de piese sau accesorii neautorizate de fabrică în plus față de produs (e). 

3. Modificări sau ajustări ale produsului care nu respectă instrucțiunile din manualele publicate de Zodiac cu 

privire la instalare, operare și / sau întreținere. 

4. Un echilibru chimic necorespunzător în piscină sau spa : nivelul pH cuprins între 7,2 și 7,8, cu un interval 

ideal între 7,4 și 7,6, alcalinitate totală între 80 ppm și 120 ppm; Solidele totale dizolvate (TDS) 

mai puțin de 2000, fără a include ppm de sare. 

5. Coroziunea, eroziunea, scalarea, calcifierea sau alte condiții cauzate de duritatea apei, 

dezechilibru chimic sau lipsa de întreținere a produsului. 

6. Utilizarea necorespunzătoare a substanțelor chimice în piscina / spa. 

7. Abuz, deteriorare în timpul tranzitului sau instalării, maltratare, tincare, vandalism, modificări, accidente, 

incendii, inundații, furtuni, cutremure, vârfuri de curent electric, fulgere, animale 

animale domestice sau de altă natură, insecte și / sau stupi sau cuiburi, neglijare, sau cazuri de forță majoră. 

8. Lipsa de împământare și / sau respectarea directivelor, cablarea incorectă, cablarea falsă 

contacte, fire tăiate sau înnodate, joncțiuni de cablu cu contacte false, serii incorecte de fire, 

dimensiunea incorectă a comutatorului, comutatoare în poziția „oprit”, măsurare inexactă 

fire, umiditate în conducta electrică, alimentare necorespunzătoare, baterii epuizate, 

conducte incorecte, dimensiuni inadecvate ale conductei și / sau armături, filetare încrucișată, strângere 
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excesiv, lipsa de etanșare, scurgeri sau reziduuri de lipici, acoperă incorrect fix fix, poziționare incorectă sau 

utilizarea supapei, declanșatoare de supapă nesincronizate, valva se declanșează în poziția „oprit”, 

dimensiunea inexactă a furtunului de gaz, lipsa combustibil, dimensiunea inadecvată a conductei de 

evacuare a încălzitorului, erori de programare sau mutarea ecranelor de filtrare integrate ale produselor de 

curățare a piscinei. 

9. Înghețarea, coroziunea, fisurarea, supraîncălzirea, deformarea, inundarea, intruziunea umidității 

sau orice altă condiție cauzată de vreme sau climă, iernare necorespunzătoare, 

amplasarea necorespunzătoare a echipamentului, ventilația inadecvată, circulația inadecvată a apei, 

dren de acoperiș, stropitori, sisteme de irigare sau lumini sau alte produse din interior 

sau în apropierea bazinului / spa-ului sau a echipamentelor sale. 

10. Utilizarea produsului la debitele de apă în afara liniilor directoare publicate . Utilizarea produsului sau a 

echipamentului, inclusiv, dar fără a se limita la, pompe, cu cantități insuficiente de apă. 

11. Dimensiuni inexacte ale echipamentului sau aplicații incorecte ale produsului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drepturile consumatorilor sunt prevăzute in H.G. 449/2003 si O.G. 21*/1992, H.G. 1022/2002. 

Vanzator: WAINCRIS SRL, str.Crinilor nr.14, Pascani, Iasi | www.depozituldepiscine.ro 

Telefon suport clienti garantii: 0332 88 25 34 | Email suport clienti garantii: garantie@waincris.ro 

Formular online garantie: https://www.depozituldepiscine.ro/formular-garantie-produse/ 
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