FORMULAR DE GARANȚIE

Nume Produs___________________________________________________________________
Comanda nr. _______________din data______________________________________________
Istoric garanție__________________________________________________________________


1. Toate produsele comercializate de către S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. prin intermediul opticlinic.ro, beneficiază de condiții de garanție conform legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare furnizor in parte. Opticlinic oferă garanție timp de 24 de luni (în condițiile utilizării corecte) de la data cumpărării, aceasta fiind durata medie de utilizare a produselor.
2. Garanţia de conformitate este garanția oferită de Vânzător, conform legislației in vigoare. In cadrul termenului de garanție de conformitate producătorul repară gratuit, înlocuiește sau restituie contravaloarea produsului, conform LG. 449/2003.
3. Perioada de timp stabilită pentru remedierea reparației este de maxim 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunoștința vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.
4. Pentru orice solicitare a garanției pentru produsele comercializate de S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. vă rugăm să ne contactați prin telefon la numarul: 0357 453706 sau pe email la adresa opticlinicarad@gmail.com. Operatorii vor oferi suport în alegerea modalității de returnare și vor oferi detaliile necesare cu privire la adresa de expediere a produselor, ambalare sau contactarea firmei de curierat.
5 Termenul de garanție va fi prelungit cu perioada în care consumatorul nu a putut să utilizeze bunurile din cauza reparațiilor în termenul de garanție.
Garanția nu va acoperi defecte care s-au produs la bunuri:
(a)   din cauza deteriorării mecanice cauzată bunurilor de client, cum ar fi zgârieturi, fisuri, spărturi, rupturi, deformări;
(b)   din cauza utilizării bunurilor în condiții de umiditate, efecte chimice și mecanice care nu corespund mediului natural;
(c)   din cauza manipulărilor diferite de cele normale sau a neglijării îngrijirii bunurilor;
(d)   din cauza deteriorării suferite de bunuri prin utilizare contrară termenilor și condițiilor producătorului de utilizare a bunurilor, principiilor generale sau standardelor tehnice;
(e)   din cauza deteriorării suferite de bunuri în urma unor evenimente inevitabile și/sau imprevizibile;
(f)    din cauza deteriorării suferite de bunuri prin distrugere accidentală și deteriorare accidentală;
(g)   prin intervenții neprofesionale, deteriorări în timpul transportului, deteriorări cauzate de apă, incendiu sau alte evenimente de forță majoră; și
(h)   prin modificări aduse bunurilor de către o parte alta decât S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L. sau persoana autorizată de S.C. Optica Dr. Sârbu S.R.L.
Pentru evitarea oricăror neclarități, garanția nu va acoperi uzura normală a bunurilor (sau a componentelor lor) cauzată de utilizarea lor.
Instrucțiuni de utilizare

Manipulați ochelarii cu ambele mâini atunci când îi puneți sau scoateți la/de la ochi. 
Lentilele se curăță prin spălare cu apă sau cu soluții special concepute pentru acestea, nu alte soluții chimice dure, care pot deteriora definitv tratamentele aplicate pe lentilă. Pentru ștergere se vor folosi lavete pentru lentile, nu șervețele de hârtie sau alte materiale dure. 
Aveți grijă să nu deteriorați ochelarul în timpul activității dumneavoastră zilnice. Dacă nu puteți păstra ochelarii în tocul lor, aveți grijă ca lentilele acestora să nu fie în contact cu diverse suprafețe dure, sau alte obiecte. 
Ochelarii nu se așează niciodată cu lentilele în jos și nu se pun în buzunar sau poșetă fără toc. 
Nu lăsați și nu folosiți ochelarii lângă surse de căldură, foc deschis sau alte condiții de temperatură extreme, cum ar fi sauna, în mașină, sau pe bordul mașinii. Evitați contactul lentilelor cu fixativul de păr sau spray-ul de fixare al machiajului.



