Distribuitor: Urban Skate Wear Kft.
Sediul: 1088 Budapest, Szentkirályi utca 16. fszt.4.,
Ungaria
Nr. ORC: 01-09-359435
Cod fiscal: 27966934-2-42

Garage Store webshop
Adresa poştală: 1047 Budapest, Baross utca 99.
E-mail: info@garagestore.ro

GARANŢIE ACCESORIE
Subsemnatul declar că doresc să beneficiez de garanţia accesorie pentru următorul produs
(următoarele produse):
Nume şi prenume Client*: ........................................................................................
Adresă Client*:

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

Nr. telefon Client *:

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

E-mail Client*:

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

Nr. articole produs*:

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

Preţ cumpărare produs*: ........................................................................................
Data primirii (în caz de achiziţie din magazin, data cumpărării):
........................................................................................
Nr. comandă (cod identificare comandă) în caz de cumpărare în webshop:
Numărul facturii *:

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

Scurta descriere a reclamaţiei legate de produs, specificarea opţiunii alese (schimb, reparare etc.) *:
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
Subsemnatul am citit şi am înţeles informarea de pe verso, referitoare la solicitarea garanţiei
accesorii. Datele de mai sus sunt complete şi reale.
Data: anul 20...., luna ......................, ziua ......

........................................................
Semnătură Cumpărător

Datele marcate cu * se vor completa obligatoriu!

Stimate Cumpărător!
1. Garanţia accesorie
•

În ce situaţii vă puteţi exercita dreptul de garanţie accesorie?

Conform regulilor din Codul civil, aveţi dreptul să beneficiaţi de garanţia accesorie din partea Urban Skate
Wear Kft.(SRL) în caz de executare defectuoasă din partea acesteia. Urban Skate Wear Kft.execută defectuos
dacă la momentul executării (primirea produsului cumpărat) produsul cumpărat nu corespunde cerinţelor
de calitate stabilite prin contract sau act normativ. Urban Skate Wear Kft. nu execută defectuos dacă Dvs.
aţi avut cunoştinţă de defect la momentul încheierii contractului (cumpărarea produsului în magazin,
respectiv confirmarea comenzii în caz de cumpărare în webshop), sau dacă trebuia să fi cunoscut defectul
la momentul încheierii contractului.
•

Ce drepturi vi se cuvin pe baza garanţiei accesorii?

Legat de garanţia accesorie, Dvs. – la alegere – puteţi revendica următoarele exercita următoarele:
Să cereţi repararea sau schimbul, cu excepţia cazului când îndeplinirea solicitării alese de Dvs. este
imposibilă sau dacă pentru Urban Skate Wear Kft.. ar însemna cheltuieli suplimentare disproporţionat de
mari faţă de o altă opţiune. Dacă nu aţi solicitat, respectiv nu aţi avut posibilitatea să solicitaţi repararea
sau schimbarea, atunci – în ultima instanţă – puteţi chiar şi renunţa la contract.
Vă puteţi schimba opţiunea aleasă privind garanţia accesorie, însă Dvs. veţi suporta cheltuielile acestei
modificări, exceptând cazul în care acest lucru a fost justificat sau dacă firma a dat motiv.
•

Care este termenul pentru a vă exercita solicitările legate de garanţia accesorie?

Sunteţi obligat să comunicaţi defectul imediat după descoperirea acestuia, dar nu mai târziu de două luni
de la descoperire. Totodată vă atragem atenţia că după expirarea termenului de prescriere de doi ani de
la executarea contractului vă pierdeţi dreptul la garanţia accesorie. Dacă Dvs. nu sunteţi un Consumator
în sensul prevederilor din Codul civil (Consumatorule este exclusiv persoana fizică ce acţionează în afara
prefesiei, meseriei sau activităţii comerciale, care cumpără, comandă, primeşte, utilizează marfa, se
foloseşte de aceasta, precum şi destinatarul comunicării, ofertei comerciale legate de marfă), atunci nu vă
puteţi exercita frepturile de garanţie accesorie după expirarea termenului de prescriere de un an.
•

Faţă de cine trebuie să revendicaţi garanţia accesorie?

Revendicarea garanţiei accesorii se face faţă de Urban Skate Wear Kft.

•

Ce alte condiţii sunt pentru a beneficia de garanţia accesorie?

În termen de şase luni de la executarea contractului, revendicarea garanţiei accesorii nu este legată de
alte condiţii în afară de comunicarea defectului, dacă dovediţi că aţi cumpărat produsul de la Urban Skate
Wear Kft. (prezentând factura sau o copie a facturii). În acest caz Urban Skate Wear Kft.este exonerat de
garanţie numai dacă infirmă această prezumţie, adică dovedeşte că defectul produsului a apărut după
predarea acestuia către Dvs. Dacă firma poate să dovedească faptul că defectul a apărut din motive
imputabile Dvs., atunci nu este obligată să admită pretenţia de garanţie ridicată de Dvs. Însă după
expirarea termenului de şase luni de la executarea contractului, deja Dvs. aveţi obligaţia să dovediţi faptul
că defectul pe care l-aţi recunoscut a existat deja şi în momentul executării.
În mod logic, pentru a beneficia de garanţia accesorie, produsul (produsele) trebuie returnate la Urban
Skate Wear Kft. Acesta preia produsul (produsele) exclusiv în stare curată, pe cele care nu-s curate vi le
returnează.
•

Alte informaţii despre exercitarea drepturilor dvs. De garanţie accesorie

În caz de schimb sau renunţare, Dvs. nu sunteţi obligat să achitaţi amortizarea produsului (produselor)
rezultată din utilizarea conform destinaţiei. În scimb sunteţi obligat să achitaţi Prestatorului amortizarea
produsului (produselor) rezultată din utilizarea neconformă destinaţiei.
În caz de executare defectuoasă, cheltuielile privind îndeplinirea obligaţiei de garanţie cad în sarcina Urban
Skate Wear Kft.Legat de îndeplinirea obligaţiei de garanţie, Prestatorul vă va achita cheltuielile exclusiv după
ce le justificaţi în mod credibil (prezentând factura, avizul poştal de recomandare etc.). Dacă defectarea
produsului s-a datorat şi omisiunii din partea Clientului a obligaţiei de întreţinere, Clientul va suporta în
mod proporţional cheltuielile pricinuite rezultate prin îndeplinirea obligaţiei de garanţie, dacă a avut
cunoştinţă despre întreţinerea produsului sau dacă Prestatorul şi-a îndeplinit obligaţia de informare în
acest sens.

Urban Skate Wear Kft.

