
CERTIFICAT DE GARANTIE

S.C. MEDISONICA S.R.L. este distribuitor de incaltaminte din piele naturala. 
Conditii generale de acordare a garantiei: 
-pastrati factura primita pentru eventuale reclamatii sau un eventual schimb al articolului 
achizitionat;.
-prezentul talon de garantie va asigura toate drepturile conferite de legistlatia in vigoare 
(449/2003-privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora);
-modalitatea prin care sa asigura garantie consumatorului este inlocuire produsului cu 
unul identic sau similar;
-termenul de garantie este 30 de zile de la data achizitionarii produsului, pentru 
deficient neimputabile a consumatorului;
-raspunderea vanzatorul este angajata daca lipsa de conformitate apare intr-un termen de 
2 ani, calculate de la livrarea produsului, iar consumatorul poate pretinde remedierea sau 
inlocuirea produselor care nu pot fi folosite in scopul pentru care au fost realizate ca 
urmare a unor vicii ascunse aparute in cadrul duratei medii de utilizare, in conditiile 
legii.
-pana la proba contrara, lipsa de conformitate aparuta in termen de 6 luni de la livararea 
produsului se prezuma ca a existat la momentul livrarii acestuia,cu exceptia cazurilor in 
care prezumtia este incompatibila cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.
-raspunderea vanzatorulu este asumat in conformitate cu dispozitiile art.16 din legea 
449/2003. Masura reparatorie poate fi stabilita prin negociere comuna.
Pentru acordarea garantiei sunt necesare urmatoarele:
-respectarea instructiunilor precizate mai sus, cat si a celor de intretinere ce urmeaza a 
va fi relatate,
-prezentarea facturii pe baza careia s-a facut achizitionarea produsului.
Curatarea incaltamintei si intretinerea acesteia:
Se curate de praf cu o carpa moale, iar petele de grasime sau impuritati se indeparteaza 
cu o carpa inmuiata intr-o solutie apoasa de detergent. Pentru buna intretinerii a pielii, 
dupa cateva purtari,  se aplica cu ajutorul unor perii moi sau o carpa , un stratde crema 
de ceara pentru incaltaminte dupa care se lustruieste cu o carpa moale sau perie.

OBSERVATII:
Incaltamintea nu este un produs impermeabil, recomandandu-se purtarea ei pe timp 
uscat, exceptand incaltamintea create special pentru mediu umed. Depozitati 
incaltamintele in spatii uscate , ferite de umezeala. Doarece captuselile natural nu au fost 
tratate chimic pentru fixarea pigmentului,  utilizand vopsele vegetale, exista riscul 
migrarii culorilor. Pentru marirea duratei de folosire se recomanda purtarea alternative a 
2-3 perechi de incaltaminte intr-o perioada de timp scurta.




