
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 
Nr. 12

Mi, SC ONLINESHOP SRL, székhely Piatra Neamt, Str. Olteniei nr. 26A, CIF: 16306031, mint gyártó ,  OSIM 

védjegyszáma. 137145, kijeletni saját felelőségünkre, hogy a termék:

Walkie talkie adó-vevő készülék  típus  PNI NI PMR R8

Ez a jelen nyílatkozat megfelel kormányrendelet  alapvető követelményeknek és más erre vonatkózó 

követelményeknek R&TTE 1999/5/EC Irányelv átirva HG nr. 130/2015 kormányrendelet . 

Megfelelő szükséges követelményeknek , a termék megfelel az alábbi szabványoknak: 

 EN 60950-1 : 2006 +A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:201
 EN 301 489-1 V1.9.2
 EN 301 489-5 V1.3.1
 EN 300 296-2 V1.4.1
  EN 300 296-1 V1.4.1

Kiegészítő információ: 

A jelen nyílatkozat a gyártrótól volt kiadva. 

 Kiadás helye és dátuma 
Piatra Neamt, 17.01.2017 

 Adminisztrátor  
   SILVIU IONASCU-STRUNGARIU 



Garancialevél

Az azonosított termékek ebben a tanúsítványban a kereskedelmi név és egy egyedi sorszám alapján  rendelkeznek egy kereskedelmi szavatosságal 

egy meghatározott ideig ami a  lenti táblázatban található. A szavatosság időtartama a termékekhez függöen  a számla kibocsátási dátumától lép 

érvénybe. A termékek átlagos használata  2 vagy több év ez a gyártó előirásától függ. 

A jogi szavatosság szerint az eladó köteles a fogyasztóval szemben a meglevő időpontban a terméket leszálitani. 

A fogyasztó köteles értesíteni az eladót a hibáról, két hónapon belül attól az időponttól, amikor azt észlelte. 

Az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a kézbesítést követő 6 hónapon belül felismert hiba, már a kézbesítés időpontjában megvolt, 

kivéve, ha a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyezhetetlen. 

A termék  meghibásodását  követően a termék  az első 6 hónapon utáni vásárlás illetően nem érvényes, hogy bizonyítani tudja a létezését a 

felelőssége a fogyasztóra hárul. 

A felelőség hiánya esetén a fogyasztó jogosult kérni az eladótól, a termék újrajavitását a következő sorrendben: a termék javítása, termék 

kicserélése ingyenes -kivéve, ha a kérelem lehetetlen vagy aránytalan- vagy a termék összegének visszatéritését,  összhangban a jogi 

rendelkezésekkel és a vevő további költsége nélkül.  A termék  visszatérítési értéke a szerződésben van meghatározva. Termék szállítója  

ugyanolyan kötelezettségek terhelik, mint ahogy az elöző  terméket   eladták.  

Nem minösülnek hiányosságnak ha a szerzödési ókirat  megkötésekor a fogyasztó tudott vagy nem ésszerüen erről a hiányoságról. 

A megjelent rejtett hibák esetén az átlagos használati időtartalma alatt, a fogyasztó jogosult arra, hogy kijavítsa vagy kicserélje a terméket , 

amelyeket nem lehet arra  a célra hasznositani amelyre készült. 

 A termék kijavításának  orvoslására  legfeljebb 15 napon belül lehetséges. A nem használati ídő alatt a szavatosság  meghosszabodik és 

megkezdödik amiután a termék a szervízbe kerül és addig ameddig a termék  ki nem lesz javítva vagy kicserélve. 

A szavatosság a vállalatnál lesz kitölve, Piatra Neamt, str. Olteniei, nr. 26A. A termékek kiküldése a szervízbe egy RMA szám megszerzése után 

lehetséges, a vásárló példány kitöltését a http://rma.mo.ro találja meg , csak a szolgáltató jóváhagyott futárával lesy elküldve. 

 Ahhoz, hogy a szavatosság érvényes legyen, a termékkel együtt kell legyen a szavatossági ókirat, számla, az összes tartozékkók, a csomagra pedig 

RMA szám kell legyen írva amit az eladótól kapott.  

A következő helyzetekben lehet a termék szavatosságát eltávolítani: 

- Nincs garancia címke vagy sértetlen;  

- Illetéktelen beavatkozások és javítások jogosulatlan  személyek vagy cégek által , amelyek nem engedélyezettek a gyártó által 

- a vevő által a feltételek  be nem tartása:  kezelés, szállítás, tárolás, telepítés, üzembe helyezés, használat és karbantartás - ami előirva van a 

dokumentumban ami a terméket kiséri vagy ami ellentétes Romániában levő műszaki szabályoknak 

- Sérült termikus, mechanikai és műanyag termékek miatti ütés, hőhatás, tűz, baleset, rezgés, időjárás vagy gondatlanság használatban van;  

- Elemek használata,  táplálékforrás és egyéb kiegészítők, ami a gyártó által nincs jóváhagyva;  

- Ha a terméken élelmiszeri nyomok vannak, érintkezik bármely folyadékkal(víz, oldószerek, olajok, festékek, savak, stb) és  ezt a kapcsolat 

támasztja alá  oxidálási nyomokkal  vagy folyadékok jelenlétében bármilyen felületén termék 

- Más célra vanak használva , mint ahogyan tervezték ( a termékeket csak háztartási gépkre használják) 

- Termékek nem megfelelő körülmények között vanak használva ( elégtelen feszültség, nedvesség, por) 

 Kábelek, adapterek, folyóeszközök, elemek, akkumulátorok, tápegységek, transzformátorok, mikrofonok, fejhallgatók, antennák ezek a 

termékekkel együtt szállítják , 6 hónapi szavatossága van az eladás dátumától kezdve. 

Az eladó nem felelős bármilyen tartozékokhoz ami nem tőle volt rendelve.  

 Továbbá nem vállalunk felelősséget részegységeket  használt rendszerekben, amelyek nem felelnek meg minőségi a gyártói előírásoknak. 

 Cégünk nem vállal felelősséget az adatvesztés, fotók, filmek, szoftverek, amelyek következtében hibák keletkeztek , ezért ragaszkodik ahhoz, hogy 

biztonsági másolatot végezenek a fontos adatokról.  

A kereskedelmi szavatosság nem érinti a fogyasztó jogait ami a jelenlegi törvényben elő van irva, éspedig 449/2003 törvény ami a termékek 

értékesítése és ami ezeknek a szavatosságára van adva, a 21/1992 kormányrendelet ami a fogzasztóvédelemről szól, 296/2004 fogyasztási kód / 

módosított törvény 161/2010. 

Ezt  a cikket ne dobja a szemétbe, hanem át kell adni  DEEE-nek. 

Javítások végzett garanciális (által kitöltendő SC ONLINESHOP SRL) 

Szám.  Belépés  
dátum  

Bejelentett  
hiba  

Talált  
hiba  

Teljesített  
művelet  

Típus javítás  Dátum  
kijárat  

Garancia  
kiterjesztés  

Aláírás  

Vevő:  ............................................................................. Cékjegyszám:.......................... Adókódja:.............................. 

Székhely: ............................................................................. Az Ön neve:............................................................................. 

Terméknév:Walkie talkie adó-vevő készülék  típus  PNI NI PMR R8 
S/N:............................................................................. 

Szavatosság: 24 hónap   Dátum: .................................... Aláírás 

http://rma.mo.ro/



