
Termo-Higrometru Babymoov
A037403

Vizualizare permanenta a temperaturii.
Montare pe trepied sau pe perete.
Senzor electronic

1. Temperatura masurata: -10 – 50 grade C
2. Higrometru pentru interior: 30% - 90%
3. Apasati butoanele MAX/MIN pentru a vedea valorile minime si maxime ale temperaturii si umiditatii.
4. Resetati memoria apasand butonul RESET pentru 2 secunde
5. Pentru schimbarea de la grade C la grade F apasati butonul C/F
6. Folositi o baterie 1.5V AAA (inclusa).

CERTIFICAT  DE  GARANTIE       

Prezentul certificat de garantie este valabil daca indeplineste urmatoarele conditii:
1. Produsul a fost utilizat conform prevederilor prezentate in manualul de utilizare al fiecarui produs
2. Produsul este insotit de factura, care atesta achizitionarea lui

Termenul mediu de utilizare a  produsului este de 12 luni.
Certificatul de garantie este valabil pe durata a 12 luni, din momentul achizitionarii produsului.

ARTICOL…………………………………………………………………….
Numele Cumparatorului…………………………………………………….
Adresa…………………………………………………………………………
Telefon...............................................................................................................
Data achizitionarii produsului…………………………………….…………
Vanzator (magazinul prin intermediul caruia s-a realizat vanzarea)………………………………………………………………………

Garantia se refera la vicii de fabricatie ale produsului care afecteaza utilizarea lui normala, in conditii de siguranta.
Furnizorul nu raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a folosirii necorespunzatoare a produselor.
Anularea Garantiei se va realiza in urmatoarele cazuri:
- deteriorari sau defectiuni datorate de transportul necorespunzator efectuat de catre cumparator
- pierderea facturii sau a certificatului de garantie
- defectiuni provocate de utilizarea necorespunzatoare a produsului
- realizarea unor interventii de catre personae nespecializate
- depozitare incorecta, lovire, suprasolicitare, etc.

In cazul lipsei conformitatii, cumparatorul are dreptul sa i se aduca produsele la conformitate, fara plata, prin reparare sau inlocuire, in functie de optiunea lui.  (conform art.
11 din legea 449/2003), sau sa beneficieze de reducerea corespunzatoare a pretului ori de rezolutiunea contractului privind produsul (in conditiile art. 13 si 14 din legea
449/2003)

Remedierea problemelor aparute in perioada de garantie :

In cazul lipsei conformitatii, cumparatorul are dreptul de a solicita, ca masura reparatorie, inlocuirea sau repararea produsului in functie de optiunea sa, in fiecare caz
fara plata, cu exceptia situatiei in care aceasta solicitare este imposibila sau disproportionata (adica daca 
ea impune vanzatorului costuri care sunt nerezonabile in comparatie cu cealalta masura reparatorie, luandu-se in considerare  valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar
fi existat lipsa de conformitate, precum si importanta lipsei de conformitate a produsului). 
O masura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vanzatorul nu are un produs identic pentru inlocuire, in acest caz cumparatorul va primi integral suma platita pentru
achizitionarea produsului respectiv.
Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita de comun acord intre vanzator si consumator, si fara nici un
inconvenient semnificativ pentru consumator, luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. Perioada maxima de solutionare a
oricarei probleme (reparatie,intretinere, inlocuire, etc) este de 15 zile, de la data la care cumparatorul a semnalat problema vanzatorului. In cazul aparitiei unei lipse de
conformitate a produsului, cumparatorul se va prezenta la magazinul de la care produsul a fost achizitionat (cu certificatul de garantie si factura care atesta cumpararea
produsului).

Va rugam sa luati la cunostinta informatiile prevazute de acest Certificat de Garantie. 

Importator: SC SENSES SRL, Cluj-Napoca, str. Orastie nr 10
office@bebebrands.ro Telefon: 0264 256533

mailto:office@bebebrands.ro



