
CERTIFICAT DE GARANŢIE nr.  15041 
 

 

Denumirea produsului:  BICICLETĂ PLIABILĂ METROPOLIS 

Model/ Tip _______________   Data cumpărării  ___________________   

Vândut prin magazinul/ furnizorul _____________________________    Nr. factură/ bon fiscal ______________ 

Termen de garanţie: 24 luni 

 

Producătorul: 

COMPACT COM S.R.L. – Str. Vasile Lascăr, nr. 33, sector 2, Bucureşti – Tel. 0755 073301 

certifică faptul că acest produs a fost fabricat cu respectarea standardelor europene de calitate şi garantează cumpărătorul-

consumatorul acestui produs, cu condiţia respectării intrucţiunilor de exploatare şi întreţinere, că acest produs şi piesele sale 

componente nu conţin defecte de fabricaţie sau de material.  

 

Bicicletele pliabile Metropolis sunt destinate adulţilor (sau copiilor mai mari – modelul Junior) pentru circulaţia normală pe 

drumurile publice. Prezentul certificat de garanţie nu se aplică dacă produsul a fost folosit pentru cascadorii, curse pe teren 

accidentat sau alte activităţi similare. Bicicletele Metropolis nu au fost proiectate pentru asemenea scopuri sau moduri de 

folosire. 

 

 
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 

 

Noi,  COMPACT COM S.R.L.  cu sediul în Bucuresti, Str. Vasile Lascăr, nr. 33, sector 2, declarăm pe propria răspundere, 

conform prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, 

sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului că produsul   

bicicletă pliabilă model Confort20 / Zefir20 / City / Confort 2016 / Junior 
la care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului, este 

fabricat în conformitate cu standardele SR EN ISO 4210-1:2014 la 4210-9:2014– „Cerinţe de siguranţă şi eficienţă pentru proiectarea, 

asamblarea şi testarea bicicletelor cu înălţimea maximă a şeii mai mare de 650 mm şi subansamblelor acestora.“ şi respectă toate standardele 

de calitate în vigoare. 

 

 

 

 

Bucureşti, 02.04.2016      Producător:  COMPACT COM S.R.L. 

Administrator, 

Ing. Vasile Ghimpu 

 

CONDIŢII DE GARANŢIE 

1. Drepturile consumatorului sunt în conformitate cu O.G. 21/1992 şi H.G. 394/1995. 

În cazul solicitării de reparaţii în cadrul termenului de garanţie, cumpărătorul este obligat să prezinte certificatul de 

garanţie împreună cu factura/ bonul fiscal de cumpărare a produsului în original. Garanţia este asigurată prin unităţile 

service autorizate de COMPACT COM S.R.L. să efectueze reparaţia produsului. În cazul în care cumpărătorul are 

domiciliul la o distanţă mai mare de 50 de km faţă de cel mai apropiat service autorizat de către COMPACT COM 

S.R.L., reparaţia produsului se poate face la orice unitate service calificată pentru reparaţii de biciclete aleasă de client şi 

în acest caz, pe baza constatării sau devizului unităţii de service, producătorul va deconta manopera şi va asigura sau 

deconta piesele de schimb necesare. 

2. Nr./data declaraţiei de conformitate a produsului: 6/02 aprilie 2016 

3. Termenul de garanţie curge de la data vânzării produsului şi se prelungeşte cu timpul scurs de la data la care 

consumatorul a reclamat defecţiunea produsului până la data repunerii acestuia în funcţiune. 

4. Garanţia nu se extinde asupra accesoriilor, consumabilelor, subansamblelor supuse uzurii ca urmare a utilizării 

îndelungate a produsului (cauciucuri, camere, saboţi de frână, lanţ, dinţii pinioanelor etc.) şi în general asupra pieselor ce 

pot fi achiziţionate drept accesorii. 

5. Garanţia se referă la repararea sau înlocuirea gratuită a subansamblelor sau pieselor de schimb constatate defecte de 

către personalul tehnic autorizat de importator, dacă produsul defect se încadrează în condiţiile prezentului certificat. 

6. Durata medie de utilizare este de 7 ani, timp în care se asigură contra cost, în afara termenului de garanţie, piese de 

schimb/ repararea produsului de către unitatea service autorizată. 

7. Cumpărătorul are obligaţia de a utiliza produsul şi de a-l întreţine conform instrucţiunilor prezentate în manualul de 

utilizare. 

8. Produsele de folosinţă îndelungată defectate în cadrul termenului de garanţie, atunci când nu pot fi reparate sau când 

durata de nefuncţionare din cauza deficienţelor apărute în termenul de garanţie depăşeşte 10% din termenul de garanţie, la 

cererea consumatorului vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui contravaloarea actualizată a produsului respectiv. 

Restituirea contravalorii actualizate a produsului se va face la cererea consumatorului şi în cazul unor defecţiuni repetate 

(cel puţin 3 defecte în prima jumătate a termenului de garanţie), sau în cazul defectării produsului care a fost deja înlocuit 

de vânzător. Produsele de folosinţă îndelungată care înlocuiesc produsele defectate în cadrul termenului de garanţie vor 

beneficia de un nou termen de garanţie care curge de la data preschimbării produsului. Produsele ce nu pot fi reparate în 

cadrul termenului de garanţie se înlocuiesc de către vânzător numai pe baza notei de constatare emise de unitatea service 

autorizată de COMPACT COM S.R.L. 

9. Deteriorările de genul zgârieturilor, loviturilor, rupturilor etc. ale elementelor demontabile sau nedemontabile, care nu 

au fost aduse la cunoştinţa vânzătorului în momentul achiziţionării, nu beneficiază de garanţie.  



10. Defecţiunile apărute în afara termenului de garanţie, ca urmare a unor vicii ascunse, confirmate prin expertize tehnice 

efectuate de un organisme tehnic abilitat, se repară gratuit de către COMPACT COM S.R.L. 

11. Prestatorii de service au obligaţia să efectueze operaţiunile de service asupra produselor de folosinţă îndelungată 

aflate în perioada de garanţie în cel mult 10 zile de la data înregistrării reclamaţiei consumatorului. 

 

 

PIERDEREA GARANŢIEI 

Garanţia se pierde la îndeplinirea oricăreia dintre condiţiile de mai jos: 

1. Neprezentarea, în momentul solicitării reparaţiei, a facturii/ bonului fiscal de cumpărare a produsului însoţit(ă) de 

prezentul certificat de garanţie având toate rubricile completate. 

2. Nerespectarea de către cumpărător a condiţiilor de transport, manipulare, instalare, utilizare şi întreţinere precizate în 

prospectele şi instrucţiunile care însoţesc produsul la livrare şi de care cumpărătorul a luat la cunoştinţă. 

3. Schimbarea stării originale a produsului: păstrarea în condiţii improprii, căderi, acţiunea substanţelor chimice, 

corozive etc., precum şi a expunerii la intemperii ce pot deteriora produsul. 

4. Încredinţarea produsului spre a fi reparat altor persoane/ firme neautorizate de către COMPACT COM S.R.L. 

5. Utilizarea produsului în alt regim decât cel de uz personal (închiriere, curierat etc.). Folosirea bicicletei pentru sărituri, 

cascadorii, acrobaţii, curse pe teren accidentat ori alte activităţi similare. 

6. Modificarea produsului de către persoane/ firme neautorizate să presteze activităţi de service asupra acestui produs. 

Clientul va suporta costurile oricărei solicitări nefondate a service-ului 

 

Prezentul certificat de garanţie nu acoperă răniri personale, deteriorări sau defecţiuni ale bicicletei sau orice alte 

pagube datorate accidentelor, folosirii necorespunzătoare, folosirii neglijente, suprasolicitării, uzurii normale, 

asamblării necorespunzătoare sau întreţinerii necorespunzătoare. 

 

Semnătura şi ştampila producătorului     Semnătura şi ştampila vânzătorului 

 

 

 

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

 

- Am primit produsul în perfectă stare, însoţit de instrucţiunile de utilizare (în limba română). 

- Am luat la cunoştinţă de condiţiile de asigurare/ pierdere a garanţiei 

- Am luat la cunoştinţă că pentru orice intervenţie asupra produsului, indiferent de gradul de complexitate, voi contacta 

unitatea service autorizată de către producător 

Pentru montarea şi punerea în funcţiune a produsului se recomandă cu insistenţă să se apeleze la personal calificat şi 

autorizat. Recomandăm unităţile de service autorizate să efectueze reparaţiile din perioada de garanţie. Înainte de 

utilizarea produsului este obligatorie citirea şi însuşirea tuturor recomandărilor cuprinse în manualul de utilizare. 

 

Semnătura cumpărătorului 

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

 

REPARAŢII EFECTUATE ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 
Nr. 

crt. 

Data 

intrării 

în repa-

raţie 

Reparaţia Data 

ieşirii din 

reparaţie 

Prelungi-

rea peri-

oadei de 

garanţie 

Unitatea 

Service 

Semnătura 

executan-

tului 

reparaţiei 

Semnătura 

clientului 

(la 

ridicarea 

produsului) 

        

Unităţi de service autorizate: 

 

Bucureşti:  MIHAI AS PRODIMPEX S.R.L.     Str. Doamna Oltea, nr. 47, sector 2 – tel. 021.6103734, 0744.237494, email 

mihai.as@xnet.ro (vă rugăm să daţi un telefon în prealabil pentru programare) 

Constanţa: STEFMAR S.R.L.     Str. Eliberării, nr. 2D, zona "Bazar Constanţa" magazin Motomar – tel. 0740.212964 

Ploieşti: TOMAS BIKE S.R.L.     Str. Bibescu Vodă, nr. 3 – tel. 0744.522495, 0244.514314 

 

 

Pentru orice problemă de service în garanţie sau post-garanţie, nerezolvată de service-urile autorizate, adresaţi-vă la telefon: 

0755 073301. 


