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Procedura de reclamații a companiei GASTROZONE, spol. s.r.o. 

Valabilă de la 1.07.2017 

 

 

Vânzător: 

 

GASTROZONE spol. s.r.o. . 

 

Sediu social: Konečného 13, 61500, Brno, Republica Cehă 
Sediu administrativ: Nováčkova 53, 61400, Brno, Republica Cehă 
CIF: 29181747, CUI: CZ29181747 
Cont bancar: RO23WBAN000296080084 , BANKA COMERCIALA INTESA SANPAOLO 
ROMANIA S.A. 
e-mail: magazin@gastrozone.ro 
www: www.gastrozone.ro 
Sediu de unde se trimit mărfurile: Nováčkova 401/53, 61400, Brno, Republica Cehă 
 
1. Vânzătorul acordă garanție pentru bunurile vândute în conformitate cu reglementările 
legale generale obligatorii. Dacă nu se precizează altceva în catalogul online de pe site-ul 
www.gastrozone.ro, perioada de garanție este de 24 de luni pentru toate produsele de marcă. 
Perioada de garanție începe de la data primirii bunurilor. 
 
2. Garanția acoperă defectele de fabricație ale produselor sau alte defecte care nu sunt cauzate 
de manipularea necorespunzătoare sau neglijentă, de utilizarea produsului contrar scopului 
său sau instrucțiunilor, de deteriorarea mecanică sau de uzură, de dezastre naturale, cum ar fi 
fulgere sau alte descărcări atmosferice, de foc sau de apă sau de alte fenomene neobișnuite, 
cum ar fi supratensiunea în rețeaua de alimentare sau în cea telefonică. 
Garanția nu se aplică produselor cu sigiliul producătorului rupt sau bunurilor deteriorate 
mecanic. Vânzătorul are dreptul de a refuza revendicarea bunurilor în caz de manipulare 
evidentă a garanției, cum ar fi rescrierea etc.. 
 
3. Locul unde se face reclamația este punctul de vânzare al vânzătorului GASTROZONE, 
spol. s.r.o., Nováčkova 401/53, 61400, Brno, Republica Cehă (posibilele vizite cu caracter 
personal trebuie aranjate în prealabil.) 
 
4. În cazul unei reclamații într-un service autorizat, clientul va fi, de asemenea, servit, dacă 
solicită. În cazul reclamațiilor justificate, când clientul depune o reclamație direct la 
adevăratul vânzător, vânzătorul livrează clientului pe propria cheltuială bunurile reparate, cu 
compania de transport. 
 
5. Bunurile reclamate trebuie să fie însoțită de certificatul de garanție și de o copie a chitanței 
(facturii) de cumpărare și de o descriere detaliată a defectului. În cazul în care nu s-a eliberat 
certificatul de garanție, aveți nevoie doar de o copie a chitanței de cumpărare. În cazul în care 
defecțiunea nu apare în mod constant, este necesar să se precizeze în mod clar condițiile în 
care se manifestă. Mărfurile defecte trebuie ambalate și trebuie să fie complete. 
 
6. Vânzătorul se angajează să elimine defectul mărfii care fac obiectul unei plângeri legitime 
și depuse în mod corespunzător prin repararea acesteia, prin înlocuirea cu același produs sau 
prin schimbul cu un produs similar, dar care posedă aceleași caracteristici ca produsul 
original. Metoda de soluționare a plângerilor este decisă de către vânzător. 
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7. Termenul de soluționare a reclamației este de 30 de zile de la primirea acesteia. În cazul în 
care, din motive tehnice, soluționarea reclamației nu este posibilă în acest interval (de 
exemplu, când produsul este trimis să fie reparat în străinătate), clientul va fi notificat în 
timpul celor 30 de zile cu privire la numărul de zile cu care se extinde soluționarea 
reclamației. 
 
 
Brno,  
1.07.2017 
 
GASTROZONE spol. s.r.o. 
 


