
Baterii acide cu plumb pentru pornire (AGM/STANDARD) 

CERTIFICAT DE GARANTIE 

FORMULAR SERVICE 

Centru  AROBS Transilvania 
  Sapatorilor   
0364- 730907   

AROBS Transilvania So ware  
Sediu    Donath    Tel: 0264   
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Art 1. Societatea AROBS Transilvania So ware asigura o garan e pentru 
produsul achizi onat de 6 luni care se acorda numai in urmatoarele condi i: 
-prezentarea produsului si a accesoriilor intacte cu carcasa originala, fara 
urme de lovituri, inundari, desfaceri sau repara i executate de catre perso-
nal neautorizat 
-prezentarea dovezii achizi onarii produsului (factura sau chitanta) 
 
Art 2. Garan a isi pierde valabilitatea daca produsul s-a defectat datorita: 
- nerespectarii instruc unilor de instalare, punere in func une, u lizare,  
intre nere,   manipulare, depozitare sa u lizare in alte scopuri decat cele         
dedicate, descrise in  manualul de u lizare 
- greselilor de instalare si intre nere, accidentelor, neglijentei sau neaten ei 
in u lizare 
- incendiilor si calamita lor naturale 
- caderilor, loviturilor, socurilor, deteriorarilor mecanice sau altor acte de     
violenta vizibile  
- socurilor termice (inghet, radia i solare) sau electrice  
- se introduc substante straine in electrolit 
- capacul bateriei este deteriorate iar orificiile dopurilor sunt obturate 
(infundate de praf si mizerie) 
 
Art 3. Aducerea la conformitate a produsului se va face intr-un termen de    
maxim 15 zile calendaris ce, in primul rand prin repararea produsului sau  
prin inlocuire in conformitate cu prevederile legisla ei in vigoare. 
 
Art 4. Bateria nu se inlocuieste daca rezultatul testului electronic este  
“baterie buna” sau acumulatorul este descarcat profund 
 
Pentru verificarea bateriei reclamate in termenul garan ei, u lizatorul are  
obliga a sa prezinte: 
- bateria in stare incarcata (minim 75%); incarcarea bateriei cade in sarcina  
u lizatorului 
- cer ficatul de garan e impreuna cu bonul de cumparare sau factura in 
copie sau original. 
- dovada verificarii instala ei electrice, efectuate in termen de 10 zile de la  
recep a acumulatorului efectuata de catre un service autorizat care va         
completa rubrica corespunzatoare din cer ficatul de garan e. 
Indiferent de tura a motorului si consumatorii electrici cupla , releul de  
incarcare trebuie sa asigure la iesire o tensiune situate in intervalul  
13.5 V—14.5 V. 
 

 

Art 7.Conform OUG 34/2014, cumparatorul client persoana fizica care      
a achizi onat produsul la distanta, are dreptul de a returna produsele 
comandate, in termen de 14 zile calendaris ce, fara penalita  si fara 
invocarea vreunui mo v. Singurele costuri care cad in sarcina cumpara-
torului sunt cheltuieliele directe de returnare a produselor. 
 
Termenul de 14 zile prevazut pentru exercitarea acestui drept, incepe    
sa curga de la data primirii produselor de catre comparator. Produsele 
returnate trebuie sa fie in aceeasi stare in care au fost livrate (in amba-
lajul original cu toate accesoriile si documentele care le-au inso t, fara   
sa prezinte modificari fizice, lovituri, zgarieturi etc) 
 
Consumatorul este responsabil  in ceea ce priveste diminuarea valorii 
produselor rezultata din manipularea acestora, diferit de ceea ce este 
necesar pentru determinarea naturii, caracteris cilor si func onarii pro-
duselor  
 
Pute  solicita returul de produse in termen de 14 zile de la recep e 
(pentru contractele la distanta) lin scris catre adresa Service@arobs.ro 
 
Art. 8.Drepturile consumatorului nu sunt afectate de garan a oferi-
ta.Garan a se acorda in conformitate cu Lg 449/2003® privind vanzarea 
produselor si garan ilor acestora, cu  Lg 296/2004 -Codul Consumului in 
vigoare din 1.01.2007 sicu OG 21/1992(r)privind protec a consumatorilor 
-modificata si completata ulteriorinclusiv cu legea 476/2006 si OUG 
174/2008  
 
ATENTIE! Costurile de remediere si transport ale eventualelor reclama i 
nefondate vor fi suportate de catre client 

 
 
 
VERIFICAREA TENSIUNII DE INCARCARE A RELEULUI  
Denumire service: 
 
——————————————————————————————— 
 
Data____/____/________ 
 
U1/U2=_____,____/____,____V 

ATENTIE PERICOL!! 
Electrolitul pentru baterie provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor. 

· Purtaţi manuşi de protecţie, îmbrăcăminte de protecţie, echipament de protecţie a ochilor si feţei 
· În caz de contact cu pielea sau părul: scoateţi imediat toată îmbrăcămintea contaminate. 
        Clă ţi pielea cu apă sau faceţi duş. 

· Sunaţi imediat un medic  
· În caz de contact cu ochii: clă ţi cu atenţie cu apă mp de mai multe minute. Scoateţi len lele de contact, 

dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Con nuaţi să clă ţi. 

· A se depozita sub cheie 

RECICLARE 

Acumulatorul uzat trebuie reciclat, deoarece con ne plumb si acid sulfuric. Orice cumparator este obligat prin HG1132/2008 sa predea  

acumulatorul uzat spre reciclare la centrele special amenajate. 



Noi, SC. AROBS Transilvania Software SA, cu sediul social în Cluj-Napoca, Str. Donath nr. 11, Bl.M4/28, cu nr. de 
înmatriculare la Registrul Comerțului J12/1845/1998, CUI RO11291045 telefon 0264/406700, fax 0264/598426 asigu-
răm, declarăm, garantăm pe propria răspundere conform prevederilor art. 5 din HG nr. 1022/2002 privind regimul pro-
duselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului că produsul / ser-
viciul: 
Tip produs: BATERIE PLUMB ACID  
Marca: Smailo 
Modele:  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

la care se refera această declarație, este în conformitate cu cerințele esențiale și cu cerințele directivelor UE este ates-
tată prin conformarea deplină cu următoarele standarde: 
 
EN IEC 61000-6-1:2019 

EN 61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012 
 
Produsul mai sus menționat poate fi comercializat, având marcajul de conformitate CE aplicat de producător in anul 
2021. 
 
Locul și data emiterii declarației: Cluj-Napoca, 30.01.2021 
Voicu Oprean 
Director General 
AROBS Transilvania Software 
 

Smailo MOTO AGM Gel 12V 6Ah, 90A S-YTX7A-BS (YTX7A-BS) 
Smailo MOTO AGM Gel 12V 10Ah, 180A S-YTX12-BS (YTX12-BS) 
Smailo MOTO AGM Gel 12V 8Ah, 120A S-YTX9-BS (YTX9-BS) 
Smailo MOTO AGM Gel 12V 7Ah, 85A S-YTX7L-BS (YTX7L-BS) 
Smailo MOTO AGM Gel 12V 4Ah, 70A S-YTX5L-BS (YTX5L-BS) 
Smailo MOTO AGM Gel 12V 3Ah, 50A S-YTX4L-BS (YTX4L-BS) 
Smailo MOTO AGM Gel 12V 18Ah, 250A S-YTX20L-BS (YTX20L-BS) 
Smailo MOTO standard 12V 14Ah, 170A S-YB14L-A2 (YB14L-A2) 
Smailo MOTO standard 12V 12Ah, 150A S-YB12AL-A2 (YB12AL-A2) 
Smailo MOTO standard 12V 12Ah, 150A S-YB12A-B (YB12A-B) 
Smailo MOTO standard 12V 9Ah, 85A S-YB9L-B (YB9L-B) 
Smailo MOTO standard 12V 8Ah, 74A S-YB7-A (YB7-A) 
Smailo MOTO standard 12V 4Ah, 40A S-YB4L-B (YB4L-B) 

Baterii acide cu plumb pentru pornire (AGM/STANDARD) 

DECLARATIE DE CONFORMITATE 


