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CERTIFICAT DE CALITATE ŞI GARANŢIE 
Cabine și cădițe de duş SanSwiss 

 
Cabinele de duş SanSwiss se compun din diverse tipuri de uşi din sticlă securizată şi profile din aluminiu conform 
catalogului producătorului. 
Asigurarea calităţii produsului se face prin norna europeană EN 14428:2008+A1 care stabileşte condiţiile prin care se 
asigură montajul cabinei de duş, în conformitate cu specificaţiile producătorului , precum şi o funcţionare conformă a 
produsului în utilizare. 
O serie de normative  asigură 
- siguranţă nerestricţionată (norma europeană EN12150), 
- calitatea superioară a profilelor (norma europeană EN 12220-1), 
- acoperiri de înaltă rezistenţă (norma DIN EN ISO 2409).  
Toate materialele folosite sunt ecologice şi nu prezintă niciun pericol pentru sănătate.  
Termenul de garanţie al cabinelor de dus este de 5 ani de la data facturării cu exceptia Ocelia la care garantia este 2 ani. 
 
Cădițele de duș îndeplinesc toate conditiile normativului UE EN 14527:2006, care stabilește standardul cădițelor de duș. 
Termenul de garanție pentru cădițe este de 3 ani de la data facturarii. 
Furnizorul va fi scutit de obligaţia de garanţie dacă obiectul livrării va fi 

- utilizat necorespunzător de către client sau de către terţi, 
-  va fi montat greşit sau pus în funcţiune necorespunzător,  
- tratat greşit, delăsător sau  
- întreţinut necorespunzător. 

Acordăm o garanţie de 10 ani pentru livrarea contra cost a pieselor de schimb, cu exceptia componentelor care se uzeaza in 
mod normal ( garnituri, magneti, etc.) 
Vânzătorul nu răspunde pentru defecte rezultate în urma manipulării greşite, a lovirii, a păstrării in condiţii 
necorespunzătoare, a folosirii unor material de curăţare improprii sau a instalării defectuoase. 
În cazul defecţiunilor apărute pe perioada de garanţie, cumpărătorul se va adresa distribuitorului. 
Orice reclamaţie trebuie însoţită de factura de cumpărare în original. 
 
 
 

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE 
 
 
 

Noi, SC SanSwiss SRL, cu sediul în Ghiroda, Calea Lugojului 52C, certificat de înregistrare J35/39-2010, CUI  
RO26400507, asigurăm, garantăm şi declarăm pe propria răspundere , conform prevederilor art.5 din HG 1022/2002, 
privind regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului. 
 Declaraţia de conformitate a fost concepută în concordanţă cu art.12, par. 3,a) a legii nr. 22/1997 , art. 5, par. 1, a) a 
decretului guvernamental nr. 190/2002 şi Legea 449/2003. 
Declaraţia de conformitate a fost concepută în colaborare cu TÜV CZ s.r.o. Novodvorska 994, 142 21 Praga 4 – Republica 
cehă, număr de identificare : 63987121 – certificare produse. Ultimele două cifre ale anului în care produsele au fost 
marcate cu semnul CE: 06.  
 
 
 
       DISTRIBUITOR...................................................                             Semnătură şi ştampilă PRODUCATOR/ 
IMPORTATOR 
 
       CUMPARATOR................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREZENTUL CERTIFICAT DE GARANŢIE ESTE VALABIL DOAR ÎNSOŢIT DE FACTURA DE ACHIZIŢIE. 
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                                       REPARAŢII ÎN TERMEN DE GARANŢIE 
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technician 
Semnătura 
tehnician 

Semnătura 
beneficiar 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      
 

Observaţii:_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

mailto:office@sanswiss.ro

