
    

 

 
Thetford BV oferă utilizatorilor finali ai produselor sale o garanţie de trei ani. În caz de 
defectare în perioada de garanţie, Thetford va înlocui sau va repara produsul. În această 
situaţie, costurile cu înlocuirea, costurile cu forţa de muncă pentru înlocuirea componentelor 
defecte şi/sau costurile pieselor propriu-zise vor fi suportate de Thetford. 
 
Pentru piesele de schimb şi accesoriile achiziţionate se aplică o garanţie de un an. Garanţia 
nu acoperă costurile de montare şi/sau costurile cu forţa de muncă. 
 

1. Pentru a face o reclamaţie de garanţie, utilizatorul trebuie să ducă produsul la un 
Partener de Service autorizat Thetford. Acolo reclamaţia va fi evaluată. 

2. Componentele înlocuite în cursul unei reparaţii efectuate în perioada de garanţie 
devin proprietatea Thetford. 

3. Această garanţie nu aduce atingere legilor privind protecţia consumatorului în 
vigoare. 

4. Această garanţie nu este validă în cazul produselor care sunt folosite în scopuri 
comerciale. 

5. Reclamaţiile în perioada de garanţie care intră în una dintre următoarele categorii nu 
vor fi acceptate: 

• Produsul a fost utilizat în mod neadecvat sau nu au fost urmate 
instrucţiunile din manual; 

• Produsul nu a fost instalat conform instrucţiunilor; 
• Produsul a fost modificat; 
• Produsul a fost reparat, dar nu de către un Partener de Service autorizat 

Thetford; 
• S-a umblat la sau s-a îndepărtat numărul de serie sau codul de identificare a 

produsului; 
• Produsul a fost deteriorat prin utilizarea sa greşită. 

Reţineţi: 
- Puteţi găsi Partenerii de Service autorizaţi Thetford cu localizatorul reprezentanţilor de pe 
pagina noastră web.  
- Dacă în ţara dumneavoastră nu există niciun Partener de Service autorizat, contactaţi unul 
din birourile Thetford înainte de orice evaluare externă.  
 
În aceste cazuri, biroul Thetford va decide în privinţa reparării sau înlocuirii şi va stabili 
costurile implicate de la bun început. 
Dacă această abordare nu este urmată, Thetford îşi rezervă dreptul de a respinge reclamaţia 
de garanţie şi costurile asociate. 
 

 

 

 

 

  

http://www.thetford-europe.com/dealers-service-centres/?country=Romania
http://www.thetford-europe.com/thetford/offices/

