CERTIFICAT DE GARANŢIE
CLAUZE ŞI CONDITII DE GARANŢIE
Această garanţie include faptul că bijuteria este din aur(alb sau
galben)/platina/argint şi nu-şi schimbă proprietăţile în cazul utilizării
corespunzătoare a acesteia pe o perioadă de 5 ani de la data achiziţiei
menţionată pe bonul fiscal.
Pentru bijuteriile prevăzute cu pietre preţioase, în cazul căderii
acestora, producătorul sau după caz, vânzătorul le va înlocui, într-un
termen rezonabil, numai în situaţiile în care acest lucru nu este
imputabil cumpărătorului.
Această garanţie nu include deteriorările provocate bijuteriei din
cauza nerespectării indicaţiilor de la pagina precedentă, a
accidentelor, a neglijenţei, a utilizării necorespunzătoare a acesteia,
sau a altor factori care nu au legătura cu defectele de material sau de
manoperă.
Orice reparaţie la produsele aflate în termenul de garanţie se va
efectua în mod gratuit sau bijuteria se va înlocui in condiţiile OG nr.
21/1992 revizuită, dacă se confirmă faptul că un defect de material
sau de manoperă a reprezentat cauza unei asemenea deteriorări. În
cazul înlocuirii, nu garantîm că va fi livrat acelaşi model. Dacă nu
este disponibil acelaşi model, se va livra un model similar avănd o
valoare echivalentă.

Prin prezentul certificat de garanţie emis de S.C.Discover Trading
S.R.L., CUI RO23550186, J19/314/2008 , se atestă că produsele
Royal Diamante, inele, cercei, brătări, pandative, îndeplinesc
parametrii şi cerinţele de calitate în conformitate cu normele legale în
vigoare.
Perioada de garanţie este de 30 zile de la data achiziţiei. Produsele pot
fi schimbate numai daca nu au fost purtate şi au eticheta intactă.
Garanţia exstinsă este pe o perioadă de 5 ani, pentru defecţiunile
aparute din vina producătorului.
Drepturile consumatorului sunt conforme cu O.G. nr. 21/1992
republicată şi legea 449/2003. Drepturile consumatorului nu sunt
afectate de condiţiile de garanţie prevăzute în acest Certificat de
Garanţie.
Prin prezentul certificat de garanţie vă asigurăm că bijuteriile, inelele,
cerceii, brăţările, şi pandativele Royal Diamante sunt marcate de
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor - Direcţia
pentru Metale Preţioase şi Pietre Preţioase. In cazul in care inelul
cumparat nu are marimea potrivita, il trimiteti inapoi si in maxim 3
zile (depinde de transport) il modificam la marimea dorita. La cererea
clientului putem sa remasuram inelul direct la fabrica din Londra,
care costa aproximativ 250 RON (TVA inclus), iar daca doriti sa
remasuram in Romania costul este de 120 RON(TVA inclus).

Date despre produs:
CUM SĂ PURTAŢI BIJUTERIILE
Metal
A. Vă recomadăm să feriţi bijuteriile de lovituri şi să deschideţi cu delicateţe
brăţarile, cerceii, colierele,sau lănţişoarele.

Cod #
Marca:

Royal Diamante

Model:
B. Este bine să scoateţi bijuteriile înainte de face baie, de a spăla vasele sau
înaintea altor activitaţi similare, în care bijuteriile ar veni în contact cu apa,
detergenţii, produsele cosmetice şi chimice, pentru a evita afectarea
metalului sau a parţilor care conţin pietre preţioase!

Metal:
Pietre preţioase: Diamant

C. Este bine să nu purtaţi bijuteriile în timpul somnului.
Forma:

Greutate carat:

Claritate:

Culoare:

Tăietură: Foarte Buna

D. Bijuteriile trebuie ferite de contactul cu diverse substanţe chimice, pentru a
nu-şi schimba culoarea şi pentru a nu se deteriora stratul de suprafată.

Data cumpărării

E. Bijuteriile nu trebuie purtate în timpul unor activitaţi fizice de contact sau
care au ca rezultat transpiraţie abundenţă, pentru a se evita zgărierea
stratului de suprafată sau deteriorarea pietrelor preţioase.

SC. Discover Trading S.R.L
Royal Diamante

F. Pentru îngrijirea bijuteriilor şi păstrarea strălucirii acestora, vă
recomandăm să utilizaţi o cărpă moale din bumbac, eventual uşor îmbibată
în alcool medicinal.

20/06/2014

Cumpărător
Nume :
Address:
Tel:

