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Cod produsDenumire produs

Serie produs
completați cu seria de pe eticheta produsului

completați codul produsului de pe etichetăcompletați denumirea produsului scrisă pe etichetă

Defect 
sesizat

defect sesizat și/sau lucrări solicitate

DATE PRODUS

Adresa de expediere este aceeași cu adresa de preluare

DATE FACTURARE

Județ Localitate

Adresă

Cod poștal

Județ Localitate

Adresă

Cod poștal

ADRESĂ PRELUARE PRODUS DEFECT

Aparatul este în garanție* DA  (Vă rugăm să puneți certi�catul de garanție, copie a facturii sau a bonului �scal și 
          accesoriile în colet împreună cu produsul)

NU 

Număr factură / bon �scal: Dată factură / bon �scal:

Prenume client

Telefon E-mail

Denumirea �rmei

CUI

Nume client

J
Cod unic de înregistrare Număr înregistrare Registrul comerțului

Adresa de corespondență

Se completează numai în situația în care factura �scală de reparație se va emite pe persoană juridică

Județ Localitate

Adresă

Cod poștal

Persoană �zică Persoană juridică

ADRESĂ EXPEDIERE PRODUS REPARAT



2

4. Clauze �nale
SC PARTENER SRL, persoană juridică română cu sediul în Bacău, Calea Moinești nr. 34, pavilion administrativ, et. 3, județul Bacău, înmatriculată 
la Registrul Comerțului sub nr. J04/1456/1996 având CUI RO9026390, se angajează să vă protejeze datele cu caracter personal conform 
prevederilor legale și să aplice, în bene�ciul dumneavoastră, regulile de protecție legate de datele cu caracter personal.

Sunt de acord cu termenii și condițiile de mai sus.

TERMENI ȘI CONDIȚII

SemnăturaData

1. Generalități
Prezenta Comandă de Reparație reglementează raporturile comerciale dintre PARTENER SRL (Furnizor de servicii de reparații) și Client, privind
comandarea și executarea de reparații asupra produselor Clientului, reparații în garanție sau în afara garanției.
Furnizorul nu acceptă preluarea în service a produselor care nu sunt însoțite de următoarele documente:
- Comanda de Reparație completată și semnată de către Client;
- Certi�cat de garanție și factura de achiziție/bon �scal (numai pentru produsele  a�ate în termenul de garanție).
Prin completarea și semnarea Comenzii de Reparație și prin trimiterea Comenzii de Reparație pe e-mail către Furnizor (situație în care adresa
de e-mail a expeditorului trebuie să �e aceeași cu cea completată la datele de contact ale Clientului din Comanda de Reparație respectivă),
Clientul este de acord cu Termenii și Condițiile din Comanda de Reparație.
Clientul împuternicește Furnizorul să demonteze produsul defect, să efectueze încercări și probe asupra acestuia.
Clientul acceptă că în urma acțiunilor de constatare a defectului (demontare, spălare, su�are, etc) este posibil ca produsul să nu mai arate, să
se comporte sau sa functioneze la fel ca la predare.
Prin completarea și semnarea Comenzii de Reparație, Clientul își asumă corectitudinea informațiilor și datelor de contact furnizate.
Comunicările Furnizorului în legătură cu reparația solicitată vor � făcute în scris, pe adresa de e-mail indicată de către Client. Prin excepție,
dacă Clientul nu deține adresă de e-mail, comunicările se vor face telefonic (cu înregistrarea convorbirii) și/sau pe adresa de corespondență
a Clientului.

2. Condiții de executare reparație
Solicitările de reparație primite de Furnizor (cu excepția reparațiilor care fac obiectul garanției) vor � executate pe riscul și cheltuiala Clientului. 
Dacă reparația nu face obiectul garanției, costurile datorate de Client sunt de expediere a produsului defect catre Furnizor, de constatare a 
defectului, de reparație și de returnare a produsului, acesta din urmă �ind datorat numai dacă Clientul nu alege să ridice personal produsul din 
service. Daca devizul de reparație estimativ este refuzat, Clientul datorează costurile de constatare a defectului și de returnare a produsului. 
Furnizorul nu garantează că produsul poate � reparat, acest lucru urmând a � stabilit în urma diagnozei defectului. Pentru anumite produse, 
Furnizorul are dreptul să solicite Clientului plata unei sume în avans, care să acopere costurile reparației, sumă care se plătește înainte de 
preluarea în service a produsului. Costurile de constatare a defectului și de reparație se vor comunica Clientului în devizul de reparație estimativ. 
Executarea reparației se va face numai după ce Clientul își dă acceptul de reparație și plătește suma din devizul de reparație estimativ. Furnizorul 
va comunica Clientului �nalizarea reparației, în vederea ridicării din service a produsului reparat sau returnării prin curierat rapid, potrivit opțiunii 
exprimate de Client în Comanda de Reparație.

3. Refuzul reparației. Produse abandonate
Dacă în termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea devizulului de reparație estimativ, Clientul nu își dă acceptul asupra lui și nici nu 
plătește valoarea din devizul de reparație estimativ, Furnizorul consideră că este un refuz al devizulului de reparație estimativ și  va noti�ca 
Clientul sa procedeze la ridicarea produsului din service. Daca in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea noti�carii, 
Clientul nu a procedat la ridicarea din service a produsului al cărui deviz de reparație estimativ a fost refuzat, Furnizorul considera produsul ca 
�ind abandonat. Daca in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicarea noti�carii privind �nalizarea reparatiei, Clientul nu a procedat la 
ridicarea din service a produsului reparat, Furnizorul considera produsul ca �ind abandonat. 
Furnizorul considera ca �ind abandonat si produsul returnat Clientului și care, din diferite motive, se întoarce la Furnizor (Clientul refuză să 
plătească rambursul, Clientul nu este găsit de curier, Clientul nu poate � contactat, etc). 
Produsele considerate bunuri abandonate vor trece, fără nici o noti�care sau formalitate prealabilă, în proprietatea Furnizorului PARTENER SRL.
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