CERTIFICAT DE GARANTIE
Conditii generale de acordare a garantiei: S.C. DEPURTAT SRL, in calitate de vanzator, asigura
calitatea produselor achizitionate. Pentru neconformitatea produsului, se acorda garantie de doi ani,
in conformitate cu prevederile Legii nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate
acestora si Ordonantei de Guvern nr. 21/1992 privind protectia consumatorului. In cazul lipsei
conformitatii produsului, consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului, repararea sau inlocuirea
produsului in termen de 15 zile de la data prezentarii in magazin, in functie de optiunea sa, fara plata
sau, daca acest lucru nu este posibil, restituirea contravalorii produsului.
Lipsa de conformitate aparuta in termen de 6 luni de la livrare se prezuma ca a existat la momentul
livrarii, ulterior acestui termen cumparatorul trebuie sa faca dovada existentei lipsei de conformitate.
Mai mult, vanzatorul asigura o garantie comerciala de 30 de zile de la data achizitionarii produsului,
societatea noastra acceptand in acest temen, returul oricarui produs nefolosit. Nu se pot restitui
produse folosite care prezinta urma de folosire!
IMPORTANT!!! Compozitia, instructiunile de intretinere, precum si pictogramele cu instructiuni de
curatare si intretinere se gasesc pe eticheta interioara a produsului. Acestea sunt specifice produsului
dvs. si este obligatorie consultarea acestora. Va rugam sa consultati pictogramele de mai jos pentru
informatii.
PICTOGRAMELE CU INSTRUCTIUNI DE CURATARE SI INTRETINERE PENTRU ARTICOLE DE
INCALTAMINTE
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Pentru a mări durata de viaţă a încălţămintei, se recomandă purtarea alternativă a 2-3 perechi de
pantofi. Pantofii cu suprafeţe din piele trebuie curăţaţi regulat de praf cu ajutorul unei cârpe sau unei
perii moi. Lustruiţi pantofii regulat cu luciu de pantofi sau ceară şi o cârpă moale. Valabil pentru toate
categoriile de pantofi, nu îi spălaţi în maşina de spălat. Contactul prelungit cu apa poate duce la
avarierea încălţămintei, şi la invalidarea garanţiei. Încălţămintea va fi uscată încet, şi nu cu ajutorul
surselor de căldură. Vă rugăm folosiţi un încălţător pentru a evita avarierea pantofilor în zona
călcâiului. Unele articole de încălţăminte pot fi vopsite şi unele culori pot migra. Acest fenomen nu
reprezintă un defect.
Garantia devine inaplicabila si societatea noastra nu poate fi facuta raspunzatoare de niciun fel de
defect ce poate aparea datorita procesului de curatare/spalare, realizat cu nerespectarea
instructiunilor indicate pe eticheta interioara, depozitarii in conditii de umiditate, deteriorarii, decolorarii
ca expunere la soare sau alte surse puternice de caldura, repararii sau modificarii facute de persoane
neautorizate, utilizarii in conditii improprii, altele pentru care produsul a fost proiectat.

