
 

 

ML FURNIRE 

calitate  şi garanţie 
 

 

 

Garanţia este certitudinea calităţii unui produs şi se aplică oricărui produs 
comercializat de S.C. M & L FURNIRE S.R.L. 

 

Asadar,  oferim un serviciu de garanţie pentru orice 
 

defect de fabricație găsit la produsele noastre.  
 

 

Garanţia oferită de SC M&L FURNIRE SRL are ca scop: 
 

Repararea sau înlocuirea fără nici un cost suplimentar a unui produs; 

Dacă se constată un defect de fabricaţie sau de material, returnarea contravalorii se face 
numai dacă produsul nu poate fi remediat sau înlocuit. 

 

De retinut: 
 

Repararea sau returnarea se face pentru defecte găsite  pe materialul din care este 
confecţionat produsul sau orice defect de execuţie, în momentul în care se desface pachetul 
și dacă produsul se află în perioada de garanţie. 

 

 

 



Termeni şi condiţii generale: 

Pentru a beneficia de termenii şi condiţiile garanţiei produselor comercializate de SC 
M&L FURNIRE SRL, trebuie să ţineti cont de următoarele aspecte: 
 

    1. Aceste garanţii se acordă doar daca produsele au fost folosite  în condiţii normale. 
 

Garanţia nulă: 

A. Contactul cu apa, deteriorarea, depozitarea şi utilizarea produsului în condiţii improprii, 
altele decât cele pentru care acesta a fost proiectat şi testat, curăţarea cu substanţe 
neadecvate, defecte care apar ca urmare a erorilor de montaj, deteriorări ale produsului în 
urma unor calamități, decolorarea produsului sau a unor părţi componente în urma expunerii 
la soare sau la o altă sursă puternică de căldură si/sau vopsirea produsului de către client, 
defecte produse de depozitarea în condiţii de umiditate, ruperea sau zgârierea produsului ca 
urmare a lovirii sale. 

B. Uzura normală a produsului ținând cont de durata de viaţă; 
 

    C. Repararea sau modificarea făcută de persoane neautorizate ( lipirea altor repere; 
vopsirea; debitare parțială, găurirea.). 
 

    2. Garanţia este valabilă începând de la data cumpărării produsului. 

Durata de garanţie: 
 

 Garanţia  este de 2 ani pentru mobilier din lemn şi mobilier tapiţat. Condiţiile 
garanţiei sunt stabilite ținând cont de faptul că produsul se va uza de-a lungul anilor în 
condiţii normale. 

 
 

 

 
 

 

 

IMPORTANT! 

Pentru a beneficia de garanţie, trebuie să prezinţi bonul de casă 
sau factura fiscală finală a produsului cumpărat. 


