
Boilere și rezervoare de acumulare apă
(puffere)

de uz casnic și industrial IB Idrotermica  

Declarație de conformitate

Noi, S.C. ITECHSOL S.R.L. cu sediul în Periș, str. Mureșului nr. 231A, jud. Mureș, înmatriculată la Registrul Comerțului, cu numărul J26/870/2009, 
declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din HG nr. 1022\2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, 
sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsele fabricate de IB IDROTERMICA - Italia, la care se referă această declarație, nu pun în 
pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și sunt în conformitate cu: EN 60335, 73\23\CEE, 93\68\CEE, 
89\336\EEC, DIN 4753, UNI 9905.

Vă rugăm să citiți cu atenție Instrucțiunile de instalare și Condițiile de garanție, înainte de a instalarea și utilizarea produsului!

IB IDROTERMICA SRL garantează calitatea produselor sale și își asumă răspunderea pentru produsele defecte sau care nu funcționează datorită unor vicii de fabricație. 
Pentru asigurarea funcționării pe termen lung, după punerea în funcțiune a produselor, vă recomandăm încheierea unui contract de întreținere și service cu o firmă de 
specialitate.

Garanția asigurată cumpărătorului este în conformitate cu legislația în vigoare din România, respectiv Legea 449/12.11.2003 și OG nr. 21/21.08.1992, republicate cu 
modificările și completările ulterioare, și nu afectează drepturile consumatorului, constituind atestarea legală a îndeplinirii de către produsul achiziționat a condițiilor de 
calitate, în conformitate cu actele normative enumerate mai sus.

1. Garanția de producător
Perioada de garanție este de 5 ani pentru modelele supuse unui tratament de vitrifiere (boilere porțelanate), 3 ani pentru modelele fără tratament de vitrifiere 
(rezervoare de acumulare, boilere combinate), 1 an pentru piese și accesorii (excepție face anodul de magneziu) și își produce efectele de la data emiterii facturii de către 
vânzător către utilizatorul final.

2.  Condiții de acordare a garanției
A. Beneficiarul împreună cu vânzătorul, este obligat ca în momentul achiziționării produsului să verifice dacă ambalajul conține toate accesoriile și subansamblele înscrise în 
cartea tehnică și dacă produsul este în stare bună. Orice reclamație se va adresa în scris vânzătorului, în cel mult 5 zile de la achizitia produsului.
B.  Produsul trebuie instalat de către personal autorizat (instalatori specializați în lucrări de instalații termice, instalații solare), în conformitate cu instrucțiunile de montaj, 
întreținere și utilizare ale produsului.
C.  Produsul trebuie folosit numai pentru încălzirea sau stocarea apei (conform specificațiilor tehnice), fără alte întrebuințări.
D.  Boilerul/pufferul alături de celelalte elemente ale instalației trebuie inspectate, întreținute cel puțin o dată pe an. Anodul de magneziu trebuie verificat anual și înlocuit dacă 
este necesar, respectând instrucțiunile din manualul de utilizare al produsului.
E.  Utilizatorul este responsabil pentru lucrările curente de întreținere a dispozitivelor de siguranță, care asigură o funcționare corectă a produsului.
F.  Produsul nu va fi modificat sau utilizat pentru alte scopuri.
G.  La modelele combinate (KFN – KF – KFF), boilerul intern trebuie umplut primul, chiar și la testarea sistemului, în conformitate cu instrucțiunile din manualul de utilizare al 
produsului.
H.  Garanția prin reparare se acordă în perioada de garanție, dacă instalarea și întreținerea produselor este efectuată de personal autorizat, astfel încât datorită instalării și 
întreținerii, produsul să nu sufere deteriorări ce ar afecta buna lui funcționare, sau ar cauza scoaterea lui din funcțiune.
I. Garanția prin înlocuire acoperă orice defecțiune de material sau viciu de fabricație, care ar apărea în perioada de garanție.
J. Garanția se acordă doar pentru produsele instalate pe teritoriul României.
K. Garanția acordată este valabilă în cazul îndeplinirii condițiilor de garanție, cu condiția ca Certificatul de garanție, alături de Procesul verbal de recepție și punere în funcțiune 
anexat, să fi fost completate corect și integral, cu semnăturile aferente și returnate într-un exemplar la S.C. ITECHSOL S.R.L. în termen de 15 de zile de la începerea 
termenului de garanție.

3. Garanția nu acoperă defecțiunile produselor în următoarele situații:
A. Defecte provocate de transportul, manipularea sau depozitarea incorectă.
B. Instalare incorectă de către personal neautorizat, sau instalare neconformă cu instrucțiunile producătorului sau în afara legilor, normativelor sau prescripțiilor legale.
C. Asamblare incorectă, modificări sau ajustări efectuate de cumpărător sau de terțe persoane, fără autorizarea prealabilă din partea producătorului.
D. Nerespectarea instrucțiunilor de folosire (cauzele fiind înghețarea apei în instalație, lipsa apei în instalație, etc.).
E. Operarea la o presiune sau temperatură mai mare decât cea prevăzută.
F.  Calitatea necorespunzătoare a apei de alimentare. Utilizarea apei cu duritate mai mare de 25 grade franceze / 14,04 grade germane / 250 ppm CaCO3.
G.  Prezența unor substanțe chimice agresive în apa utilizată în instalație.
H.  Folosirea produsului pentru alte scopuri decât încălzirea și/sau înmagazinarea de apă.
I. Neefectuarea întreținerii și a inspectării anuale sau întreținere necorespunzătoare, efectuată de către persoane neautorizate.
J. Exploatarea produsului în mediu umed, coroziv sau cu praf în exces.
K. Folosirea unor piese/accesorii incompatibile sau neoriginale.
L. Daune cauzate de explozii, reacție electrică, chimică sau electrochimică, impurități corozive din apă sau aer, pene de curent, probleme electrice, condiții extreme de mediu,  
diverse obiecte căzute, afectarea integrității structurale ale suprafeței de montaj sau situații de forță majoră. 

4.  Informații suplimentare
A.  În cazul unei reclamații, cumpărătorul trebuie să permită producătorului să verifice cauzele care au generat defecțiunea produsului. În acest sens, cumpărătorul va pune la 
dispozitia vânzătorului: prezentul certificat de garantie, documentul de cumpărare (factura fiscală) în original, procesul verbal de instalare și punere în funcțiune, informații cât 
mai detaliate despre defecțiunile constatate cât și fotografii relevante despre modul de instalare al produsului.
B.  În cazul în care un defect de fabricație este recunoscut, producătorul poate decide să repare sau să înlocuiască produsul gratuit. În cazul înlocuirii, produsul defect va fi 
returnat importatorului.
C.  Producătorul nu poate fi tras la răspundere pentru prejudiciile cauzate de întreruperile de servicii, necesare reparării sau înlocuirii produsului în garanție, sau pentru 
costurile de instalare și refacere, cu excepția dispozitiilor prevăzute la pct. 4.B – unde garanția se limitează strict la defectele de funcționare ale produsului.
D. Înlocuirea unui produs în perioada de garanție nu modifică condițiile inițiale de garanție.
E. Garanția devine nulă in condițiile vânzării/relocării produsului de către beneficiarul inițial. 

Păstrați certificatul de garanție pe toată durata utilizării produsului. 
Pierderea/neprezentarea Certificatului de garanție duce la pierderea garanției.
Completarea cu date false/greșite a Certificatului de garanție sau a Procesului verbal de instalare și punere în funcțiune, duc la pierderea garanției.
Păstrați factura de achiziție, care este parte integrantă din pachetul de garanție.
Importatorul asigură piese de schimb pe durata de folosință, conform dispozitiilor legale.

Prin semnarea acestui Certificat de garanție, cumpărătorul își exprimă acordul cu cele cuprinse în acest act și declară că a preluat produsul în bună stare, a înțeles obligațiile 
ce îi revin pentru a putea beneficia de garanția acordată de furnizor, conform legislației în vigoare.

Tabel reparații în garanție:

Nr.
Data

sesizării Defecțiune constată Reparații efectuate Semnătură/ștampilă
tehnician autorizat

Data
intervenției


