
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

SC ROOFART RWS SRL, in conformitate cu:
• Directiva europeană 89/106/EEC, privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale statelor membre, 

referitoare la produsele pentru construcţii;
• OG 20/2010, ordin BRML 48/2010;
• HG 622/2004, republicată în 2007, cu modificările și completările HG 796/2005, privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a 

produselor pentru construcţii.
Declarăm pe proprie răspundere că produsele ce sunt livrate cu factura dată sunt testate și executate conform standardelor europene.

CERTIFICAT DE GARANŢIE

Condiţiile de acordare a garanţiei

• Garanţia este valabilă pentru produsele vândute după 1 martie 2012 și se acordă la sistemul de colectare a apelor pluviale EXTRA PVC 
100/80, EXTRA PVC 125/100.

• Garanţia este valabilă timp de 10 ani pentru modelele EXTRA PVC 100/80, EXTRA PVC 125/100 de la data vânzării prevăzută în factura cu 
care s-au achiziţionat produsele, cu condiţia ca acestea să fie montate în conformitate cu instrucţiunile de montaj ROOFART RWS.

• Garanţia este valabilă pentru sistemele EXTRA PVC 100/80, EXTRA PVC 125/100 care sunt montate pe teritoriul României de către o firmă 
de construcţii specializată în domeniu, în strictă conformitate cu instrucţiunile de montaj ROOFART RWS.

• Garanţia este valabilă doar dacă au fost respectate instrucţiunile din partea producătorului, referitoare la transport, manevrare, 
depozitare, montaj și întreţinere post montaj.

• Garanţia nu cuprinde degradările apărute din următoarele cauze:
 Montarea necorespunzătoare (nerespectarea instrucţiunilor de montaj)
 Folosirea elementelor sistemului pluvial pentru alte scopuri decât cel de colectare a apelor de pe acoperiș
 Folosirea elementelor de la alţi producători
 Depozitarea în condiţii necorespunzătoare a produselor până la realizarea montajului
• Garanţia se oferă pentru sistemul de colectare a apelor EXTRA PVC 100/80, EXTRA PVC 125/100 din factura dată.
Pentru perioada garanţiei, producătorul asigură înlăturarea tuturor defecţiunilor prin înlocuirea produselor cu altele noi din stocul propriu, 
doar dacă se demontrează că acestea sunt din culpa societăţii ROOFART RWS.
Deteriorările constatate se vor anunţa în timp de 10 zile din momentul apariţiei lor.
ORICE RECLAMAŢIE VA FI ÎNSOŢITĂ DE CERTIFICATUL DE GARANŢIE ȘI DOCUMENTUL CARE CONFIRMĂ CUMPĂRAREA PRODUSELOR 
(FACTURĂ, CHITANŢĂ ETC.).
ÎN SITUAŢIA PIERDERII GARANŢIEI COSTUL INTERVENŢIEI ECHIPEI ȘI CONTRAVALOAREA COMPONENTELOR DEFECTE SE VOR SUPORTA 
DE CĂTRE CUMPĂRĂTOR.
CUMPĂRĂTORUL VA OFERI REPREZENTANŢILOR FIRMEI ROOFART RWS, POSIBILITATEA DE A VEDEA ȘI ANALIZA DEFECŢIUNILE LA LOCUL 
UNDE PRODUSELE AU FOST MONTATE.

SC ROOFART RWS SRL


