PERIOADE DE GARANȚIE
BONITA TERENURI DE JOACA GRUP S.R.L.
a. Perioada de garanție începe la data predării lucrării executate corespunzător de către Contractant.
Garanția pentru echipamentele de joacă individuale este stabilită de Contractant după cum urmează:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Garanție de 120 luni pentru componente, cum ar fi barierele, corpul balansoarelor pe arcuri și al
balansoarelor, fețelor toboganelor etc., care sunt realizate din polietilenă complet colorată la
înaltă presiune (HDPE) sau foi laminate la înaltă presiune (HPL).
Garanție de 60 luni pentru componentele portante ale structurilor echipamentelor de joacă ( nu se
aplică pentru finisajele de suprafață, vopsea, lac, zinc etc.).
Garanție de 60 luni pentru componentele metalice rămase ale echipamentelor de joacă (nu se
aplică pentru finisajele de suprafață, vopsea, lac, zinc etc.).
Garanție de 24 luni pentru finisajele de suprafață (în special vopsea, lac, zinc etc.), materiale
laminate (de ex. placaj), tobogane, arcuri și rulmenți.
Garanție de 24 luni pentru elemente de placaj ( de ex. foi de furnir ), glisiere, arcuri și prinderea
acestora, rulmenți sau elemente de fiare.
Garanție de 20 de ani pentru structuri din oțel inoxidabil.
Garanție de 6 luni pentru componentele mobile ale echipamentelor de fitness.
Garanție de 24 luni pentru alte componente nespecificate.

Valabilitatea garanției este condiționată de efectuarea întreținerii periodice a echipamentelor de joacă și
accesoriilor acestora de către utilizator, în conformitate cu cerințele tehnice și de folosirea pieselor de schimb
originale specificate de Producător.
b. Garanția nu acoperă defecte cauzate de vandalism, culpa terților, deteriorări violente, întreținere sau
manipulare necorespunzătoare, utilizare și instalare care nu corespund condițiilor tehnice, uzură normală,
lipsa respectării programului de inspecție sau consecințe ale dezastrelor naturale.
c. Garanția nu se aplică pentru reînnoirea finisajelor de suprafață ale componentelor, care trebuie efectuată
la interval de 24 luni sau după cum este necesar.
d. Garanția nu acoperă întreținerea, reglarea sau refacerea materialelor în zonele de impact.
e. Garanția nu se aplică pentru utilizarea necorespunzătoare, inacceptabilă a echipamentelor (respectiv care
nu rezultă din utilizarea lor logică și normală, de ex. toboganul este conceput pentru alunecarea de sus în
jos, în poziția șezând, alte utilizări nu sunt permise și în consecință interzise).
f. Garanția devine nulă în cazul modificării neautorizate a unui echipament de joacă.
g. În perioada de garanție, Contractantul este obligat să repare în mod gratuit eventualele defecte ale
bunurilor cauzate de manopera necorespunzătoare sau defectele ascunse ale materialelor. Contractantul
are dreptul de a alege metoda de reparare, fie prin înlocuirea, fie prin repararea componentei.

