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Pentru a fi acoperit de garanție, produsul trebuie să corespunda tuturor căsuţelor marcate cu galben mai sus.
*Garanţia de 3 ani – necesită un certifi cat valabil de garanție extinsă.

Este dovada de cumpărare originală disponibilă? Da Nu

Produsul este încă în perioada de garanție? Da Nu

Produsul este marcat CE? Da Nu

Produsul a fost deja reparat?
Au fost folosite pentru reparaţie piesele originale DEWALT Da Nu

Dispozitivul a fost returnat împreună cu dovada de
cumpărare originală? Da Nu

Toate bateriile, încărcătoarele etc. instalate în dispozitiv au
aceeași dată de fabricație? Da Nu

Defecțiunea a fost cauzată de un defect de material sau de
un defect de manopera? Da Nu

Sunt vizibile semne de uzură excesivă, manuire sau utilizare
incorectă? Da Nu

Sunt vizibile semne de deteriorare externă sau cu corpuri
străine? Da Nu

Care este perioada de garanție a produsului? 1 AN 3 ANI

În cazul în care o reparație a fost efectuată în anul 2 sau
3 ani de garanție, a fost emis un certifi cat valabil pentru
garanție extinsă?*

Da Nu

LISTĂ DE VERIFICARE GARANȚIE
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PARTENER SERVICE AUTORIZAT
GHID PENTRU GARANTIE
INTRODUCERE

Acest document servește ca ghid pentru Partenerii nostri 
Service Autorizati și trebuie să-i ajute să distingă piesele 
uzate de piesele folosite necorespunzător sau de piesele 
defecte în scopul de a socoti platile garantiei. Mai jos sunt 
doar linii directoare, care nu descriu toate tipurile de 
defecte.

Decizia de a accepta dispozitivul pentru reparații în garanție 
este luată de Partenerul Service Autorizat. Cu toate acestea, 
în cazul litigiilor, decizia fi nală este luată de către Managerul 
de Service local.

În cazul în care dispozitivul trebuie să fi e returnat la Centrul 
de Service al companiei noastre, asigurați-vă că a fost 
ambalat în mod corect. În cazul în care produsul va fi livrat 
într-o stare deteriorată sau în ambalaj deteriorat, ne rezervăm 
dreptul de a respinge orice solicitare de garanție din cauza 
ambalării necorespunzătoare.

Exemple de cauze concrete de defecte sunt descrise și 
grupate după cum urmează:

Materiale sau manopere 
defectuoase: Acoperite de 
garanţie

Utilitare abuzivă sau 
utilizare necorespunzătoare: 
Neacoperite de garanție

Înregistrarea garanţiei- Pentru a benefi cia de garanția 
DEWALT de 3 ani, produsul trebuie să fi e înregistrat în termen 
de patru săptămâni de la data cumpărării. În cazul în care 
dispozitivul nu se califi că sau nu este eliberat un certifi cat 
de garanție, este valabila doar garanția de un an.

Codul de dată este necesar pentru a confi rma faptul că a fost 
înregistrat produsul cumpărat original. De asemenea, în cazul 
divergentelor legate de dovada achiziționării, codul de date 
arată data fabricării produsului.

Toate produsele (inclusiv unelte, accesorii și atașamente) au 
cod de date.      
Pentru toate cererile de garanție trebuie să se precizeze codul 
de date. Codul de data este format din 8 caractere.

Exemple de coduri de date:

201534 U0 
201602 16 
200605 UA

Codurile Data pot fi localizate oriunde pe exteriorul 
aparatului. Codul de date afl at pe dispozitiv trebuie să fi e in 
concordanţă cu codul introdus pe certifi catul de garanție şi 
prezentat în cazul oricărei reclamaţii pe toată durata de 3 ani 
a garanției.

EXEMPLE DE CODURI DE DATE:
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Garanția europeană anuală 
DEWALT pentru electronice

Firma DEWALT este convinsă de 
calitatea produselor sale și, prin 
urmare, oferă utilizatorilor săi o 
garanție profesională unică. Acești 
termeni de garanție nu limitează 
drepturile contractuale ale utilizatorilor 
profesioniști sau drepturile legale 
ale utilizatorilor privați, trataţi în 
calitate de consumatori, ci sunt doar o 
prelungire a acestor drepturi. Garanția 
este valabilă pe teritoriul statelor 
membre ale Uniunii Europene și în 
Zona de Comerț Liber European. 

În conformitate cu termenii 
unei garanții europene DEWALT 
PPTdisponibile la biroul DEWALT local, 
la dealer sau pe www.2helpU.com, 
dacă produsul DEWALT, in termen 
de 12 luni de la data cumpărării, 
va suferi defecţiuni din cauza unor 
materiale defecte sau a unei executări 
necorespunzătoare, DEWALT poate, in 
funcţie de evaluare, să facă o înlocuire 
gratuită a tuturor pieselor defecte sau 
a întregului dispozitiv.

În cazul în care, în opinia unui partener 
autorizat, repararea nu a fost efectuată 
în conformitate cu condițiile specifi 
cate în termenii și condițiile DEWALT 
europene, DEWALT își rezervă dreptul 
de a respinge orice despăgubire în 
temeiul prezentei garanții.

Dacă doriți să faceți o reclamație, vă 
rugăm să contactați distribuitorul sau 
să verifi caţi on-line, ori în catalog 
cel mai apropiat Partener DEWALT 
autorizat sau să contactați biroul 
DEWALT, la adresa indicată în manual. 

Lista de Service autorizat DEWALT 
și informații detaliate cu privire la 
serviciul post-vânzare sunt disponibile 
pe www.2helpU.com.

1. Garanția europeană anuală DEWALT 
pentru electronice
Dacă dispozitivul dvs. DEWALT este deteriorat ca 
urmare a unor defecte de material sau defecte 
rezultate din executarea necorespunzătoare 
în termenul de 12 luni de la data achiziționării, 
DEWALT poate, în baza condițiilor de garanție 
descrise mai jos, la punctele 2 și 4, sa facă, în 
funcţie de evaluare, înlocuirea gratuită a tuturor 
pieselor defecte sau a întregului dispozitiv.
2. Condiţii generale de garanţie 
2.1 Garanția europeană DEWALT pentru electronice 
este disponibilă pentru utilizatorii de produse 
originale DEWALT, care au făcut achiziţii de 
echipamente pentru uz profesional în rețeaua 
europeană autorizată DEWALT. Garanția europeană 
pentru electronice DEWALT nu este disponibila 
pentru cumpărătorii de dispozitive DEWALT 
destinate revânzării sau închirierii.
2.2 Această garanție nu este transferabilă. Aceasta 
este dată numai utilizatorului original al produsului 
DEWALT, care a achiziționat produsul astfel cum 
este defi nit la punctul 2.1 de mai sus.
2.3 Garanția acoperă numai dispozitivele 
electronice profesionale DEWALT, atâta timp cât 
acestea nu sunt exceptii excluse.
2.4 Efectuarea de reparaţii sau înlocuirea 
echipamentelor în perioada de garanție nu extinde 
sau reînnoieste garanția. Perioada de garanție 
începe la momentul cumpărării și expiră după 12 
luni.
2.5 DEWALT își rezervă dreptul de a respinge orice 
pretenții de garanție care, în opinia partenerului 
autorizat, nu rezultă ca urmare a unor defecte 
de material sau defecte rezultate din executarea 
necorespunzătoare ori nu îndeplinesc condițiile 
specifi cate de garanția europeană pentru 
electronice DEWALT.
2.6 Garanția nu acoperă costurile de transportal 
produselor DEWALT de la utilizator la locul de 
achiziție sau de la utilizator la Centrul Service 
DEWALT autorizat.
3.Produsele excluse din garanția europeană 
Dewalt PT 
Produsele excluse de la aplicarea garanției 
europene pentru electrionce DEWALT includ:
3.1Produsele care nu au fost produse în 
conformitate cu specifi cațiile DEWALT pe piața 
europeană și au fost importate de la redistribuitori 
neautorizaţi din țări care nu aparțin Uniunii 
Europene sau Zonei Europeane a Liberului Schimb.
3.2 Accesorii folosite în lucrare, în cazul în care 
acestea sunt consumabile, de ex. trepane, lame de 
fi erăstrău și discuri abrazive.
3.3 Produse utilizate în producția de serie, puse 
la dispoziția contractanților angajati în cadrul 
contractelor de prestari servicii sau pe baza 
acordurilor încheiate între operatori economici. 
Aceste produse sunt excluse și sunt supuse 
unor condiții speciale de garanție specifi cate în 
contractul de vânzare.
3.4 Produse marca DEWALT furnizate de parteneri 
în condiții speciale de garanție. Verifi caţi 
documentația livrată împreună cu produsul.
3.5 Produsele furnizate ca elemente din set pentru 
reparații de garanție, la care codul de data de 
producție nu este în concordanță cu alte produse 
din set, și / sau au o altă dată de achiziţie.
3.6. Instrumente acționate manual, haine de lucru 
și echipamente individuale de protecție.

3.7 roduse folosite pentru productie sau pentru 
utilizari de ordin superior, atâta timp cât acestea nu 
sunt acoperite de planul de service DEWALT.
4. Excluderea-Respingerea cererilor de 
garanție 
Pretențiile de garanție care rezultă din această
garanție pot fi respinse în următoarele cazuri:
4.1 Nu se poate dovedi rațional partenerului 
de service certifi cat DEWALT că deteriorarea 
produsului este rezultatul unor defecte de material 
sau de fabricație.
4.2 Defectul sau deteriorarea se datorează uzurii 
aparute în timpul utilizării normale. A se vedea 
secțiunea 4.14. Toate produsele sunt supuse uzurii 
în timpul utilizării. Importantă este alegerea corectă 
a produselor.
4.3 Nu se poate verifi ca codul de date al 
produsului, data și numărul lui de serie.
4.4 La trimiterea dispozitivului pentru reparații nu a 
fost prezentata dovada de cumpărare originală.
4.5 Deteriorarea a apărut prin utilizarea 
necorespunzătoare a echipamentelor, inclusiv 
scăparea dispozitivului, accidente sau acțiuni 
incompatibile cu manualul de utilizare.
4.6 Deteriorarea a apărut prin utilizarea de accesorii 
sau consumabile care nu sunt aprobate de DEWALT 
sau nu au fost prevăzute în instrucțiunile de 
utilizare.
4.7 Dispozitivul original a fost modifi cat în vreun 
fel.
4.8 Deteriorarea a apărut prin utilizarea de accesorii 
sau consumabile care nu sunt aprobate de DEWALT 
sau nu au fost prevăzute în instrucțiunile de 
utilizare.
4.9 Produsul a fost suprasolicitat sau nu a fost 
întreruptă utilizarea acestuia după apariția 
defecțiunii.
4.10 Aparatul a fost utilizat într-un mediu 
necorespunzător, incluzând aici accesul la lichide 
sau alte materiale.
4.11 Dispozitivul nu a fost supus lucrărilor de 
întreținere și service corespunzătoare, piesele 
consumabile uzate nu au fost înlocuite.
4.12 Produsul a fost returnat incomplet sau cu 
elemente care nu sunt originale.
4.13 Daunele produse rezultă din efectuarea 
operațiunilor descrise în manualul de utilizare 
asociate cu îndreptarea, montajul sau ajustarea 
făcute de către operator. Toate produsele au fost 
testate în procesul de producție. Trebuie să infomați 
imediat vânzătorul cu privire la orice deteriorare 
sau modifi care identifi cate în timpul livrării 
produsului.
4.14 Defecțiunea se datorează uzurii 
componentelor în urma utilizării normale. Acest 
lucru se aplică pieselor uzate, dar fără a se limita la 
următoarele exemple:
Elemente Comune
Perii de Cărbune, Seturi de Cabluri, Carcase, 
Mânere, Console, Flanșe, Lame Fitinguri, Garnituri, 
Lubrifi anți
Elementele Specifi ce Ale Echipamentului
Seturi Service
Unelte de Prindere
O-Inele, Ghiduri Pentru Lame, Arcuri, Carcase
Ciocane 
Bătătoare Și Cursori, Cilindri, Mânere de Scule, 

CE INSEAMNA GARANŢIA DeWALT?
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EVALUAREA CERERII 
DE GARANŢIE – PRIMA 
ETAPĂ

Înainte de începerea evaluării 
garanției trebuie să se obțină 
dovada achiziționării.

Produsele achiziționate în 
afara UE sau al Spațiului 
European de Comerț Liber, 
care nu au marca jul CE nu 
sunt acoperite de garanția 
DEWALT.

Produsele DEWALT trebuie să 
fi e marcate cu simbolul CE, 
în conformitate cu ilustrația 
de mai jos:

 
Marcarea cu simbolul CE 
este o cerință legală pentru 
produsele cuprinse de una 
sau mai multe directive 
europene care reglementează 
utilizarea acestora. În 
cazul produselor DEWALT, 
aceasta înseamnă că 
societatea DEWALT a efectuat 
verifi carea conformității 
produselor cu cerințele 
directivelor amintite*.

*Cu excepția dispozitivelor cu laser și 
pneumatice care nu necesită marcajul 
CE.

Inchizătoare
Instrumente de Impact
Nicovale, Mânere Pentru Șurubelnițe, Instrumente 
de Impact
5. Depunerea cererii de garanție 
5.1 Pentru a face o cerere de garanție, vă rugăm 
să contactați dealerul sau cel mai apropiat Partner 
Service DEWALT Autorizat, listat pe www.2helpU.
com.
5.2 Dispozitivul DEWALT trebuie să fi e returnat 
la distribuitor sau la un Partner Service DEWALT 
Autorizat împreună cu setul de piese complet și 
dovada de cumpărare originală.
5.3 Partnerul Service autorizat DEWALT va verifi ca 
produsul și va confi rma dacă cererea de garanție 
este valabilă.
5.4 În cazul în care în timpul reparaţiilor apar piese 
uzate, Partenerul Service poate pregăti și depune 
o estimare de cost pentru repararea sau înlocuirea 
acestor elemente.
5.5 Lipsa preocupării pentru a asigura buna 
conservare a produselor poate duce la pierderea 
dreptului de garanţie.
5.6 După fi nalizarea reparațiilor, produsul va fi 
returnat la locul de unde a fost transferat pentru a i 
se efectua reparațiile de garanție.
6. Creanțe necorespunzătoare de garanție
6.1 DEWALT își rezervă dreptul de a respinge 
orice pretenții de garanție care rezultă din aceasta 
garanție, care, în opinia Partenerului Autorizat nu 
îndeplinesc condițiile garanţiei europene specifi 
cate de DEWALT.
6.2 În cazul respingerii cererii de garanție de către 
Partenerul Service autorizat DEWALT, motivul 
respingerii va fi comunicat împreună cu estimarea 
costurilor pentru repararea dispozitivului. În cazul 
în care o cerere de garanție este respinsă, există 
posibilitatea sa fi e luata o taxa pentru reasamblare 
și returnare a produsului defect.
7. Modifi cări în termenii și condițiile de 
garanție
7.1 DEWALT își rezervă dreptul de a examina și 
revizui politicile sale de garanţie, perioadele de 
garanție și eligibilitatea produselor fără o notifi care 
prealabilă, acestea fi ind la latitudinea DEWALT.
7.2 Termenii și condițiile de garanție curente 
pot fi găsite la www.2helpU.com sau la dealerul 
local DEWALT, Partenerii Service autorizati sau la 
partenerul local DEWALT.

Electrodispozitive europene DEWALT (PT)
3 ani garanție
Garanția europeană pentru dispozitive DEWALT 
poate fi prelungită pentru produsul dvs. de la 1 
an la 3 ani de la data achiziționării în următoarele 
condiții:
1. Înregistrare 
Produsul este înregistrat de către utilizatorul 
original al produsului DEWALT în termen de 
4 săptămâni de la momentul achiziționării pe 
www.DEWALT.eu/3. (detalii de contact pentru 
utilizatorul produsului DEWALT, numărul de catalog 
al dispozitivului, numărul de serie și codul data). 
Seturile compuse dintr-un număr mai mare de 
instrumente nu sunt acoperite de înregistrare, 
trebuie să înregistrați fi ecare element separat.
2. Termeni și condiții generale 
2.1 Garanţia europeană de 3 ani pentru dispozitive 
DEWALT este disponibilă pentru utilizatorii de 

produse originale DEWALT care au cumpărat 
dispozitivul în rețeaua europeană de magazine 
autorizate, destinat uzului profesional în cadrul 
activității lor. Garanția europeană DEWALT nu este 
disponibilă pentru cei care au achiziționat produsul 
DEWALT pentru revânzare sau închiriere.
2.2 Această garanție nu este transferabilă. Este 
oferită numai utilizatorului original al produsului 
DEWALT, care a achiziționat produsul așa cum este 
defi nit mai sus.
2.3 În plus față de termenii și condițiile stabilite 
în acest document, există termeni și condiții 
descrise în garanția europeană DEWALT pentru 
electrodispozitive.
2.4 Repararea sau înlocuirea unor elemente în 
cadrul acestei garanții nu extinde perioada de 
garanție și nici nu o reînnoieşte. Perioada de 3 
ani de garanție începe în momentul cumpărării și 
expiră după 36 de luni.
2.5 Prin înregistrarea produsului pentru garanţia 
europeană de 3 ani pentru electrodispozitive 
DEWALT, acceptaţi termenii și condițiile stabilite mai 
sus, precum și faptul că produsul nu face obiectul 
garanției DEWALT 30-1-1, care a fost retrasă de la 
data 01-01-2016. 
3. Produse excluse de la garanția europeană 
de 3 ani pentru electrodispozitive DEWALT 
În plus față de excluderile descrise în garanția 
europeană a produsului pentru electronice DEWALT 
la punct. 3, se exclud următoarele produse marca 
DEWALT:

Dispozitive de Fixare, de exemplu. Maşina de Cuie, 
Instrumentele de Impact Cu Pulbere. Baterii și 
încărcătoare.

Produsele reconstruite sau recondiționate care 
poartă o etichetare suplimentară – „produs 
regenerat din fabrica“ (“factory rework”) sau „Q“.

Compresoare și generatoare.

4. Depunerea cererii de garanție

4.1 Pentru a face o cerere de garanție, vă rugăm 
să contactați dealerul sau cel mai apropiat Centru 
de Service autorizat listat pe DEWALT www.2helpU.
com.

4.2 Instrumentele DEWALT ar trebui să fi e 
returnate la distribuitor sau Partenerul Service 
Autorizat împreună cu setul de piese și dovada 
originală a certifi catului de achiziție, precum si 
certifi catul european de garanţie DEWALT de 3 ani 
actual.

4.3 DEWALT își rezervă dreptul de a respinge 
orice cereri de garanție rezultate din document, 
care in opinia Partenerului Service Autorizat nu 
reies din defecte de material sau de producţie 
necorespunzatoare, precum şi dacă nu corespund 
condiţiilor garanţiei europene DEWALT pentru 
electrodispozitive.

5. Modifi cări ale termenilor și condițiilor de 
garanție

5.1 DEWALT își rezervă dreptul de a examina și 
revizui politicile sale de garanţie, perioadele de 
garanție și eligibilitatea produselor fără o notifi care 
prealabilă, la latitudinea DEWALT.

5.2 Garanția europeană actuală pentru electronice 
DEWALT Termenii și condițiile sunt disponibile pe 
www.2helpU.com, la distribuitorul local DEWALT 
sau în biroul Partenerului DEWALT.
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Realizarea de către DEWALT fără taxare a reparaţiilor 
oricăror daune care rezultă din defecte de material sau de 
executare necorespunzătoare în termen de 12 luni de la data 
cumpărării.

Garanția nu acoperă deteriorarea pieselor din cauza utilizării 
sau exploatării excesive și utilizării necorespunzătoare.

Garanția nu acoperă dispozitivele care au fost reparate de 
către persoane neautorizate.

Defecte de material sau execuție necorespunzătoare

DEWALT aplică standarde foarte ridicate de calitate în raport 
cu furnizorii săi și procesele de producție. Toate produsele, 
înainte de a părăsi fabrica, sunt supuse unui control al 
calității. Cu toate acestea, există situații rare când apar 
produse cu defecte.

În ce cazuri se poate verifi ca dacă defectul produs a fost 
cauzat ca urmare a:

a)  Asamblării incorecte de către producător sau,

b)  Erorii producătorului în timpul fabricării unuia sau mai 
multor elemente, în limitele specifi cațiilor; atunci garanția 
DEWALT asigură repararea unui astfel de defect fără a 
taxa utilizatorul.

Garanția nu acoperă cazurile descrise mai jos:

PLACA DE BAZĂ FI SURATĂ

ACUMULATOR DEFECT (ACUMULATOR FI SURAT/ CRESTAT)

IPOTEZE CHEIE ALE 
POLITICII DE GARANTIE:

INTERPRETAREA 
POLITICII DE GARANȚIE
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Deteriorările de mai jos nu sunt acoperite de garanție:

DETERIORAREA ARCURILOR PROFI LE UZATE PENTRU CUIE

ȘOCURI DETERIORATE ȘI UZATE
EFECTELE DE UTILIZARE EXCESIVĂ, 
ÎNTREȚINERE NECORESPUNZĂTOARE

CONSUM ȘI EXPLOATARE

 Garanția DEWALT nu acoperă 
deteriorarea componentelor din cauza 
utilizării sau funcționării. Termenul 
„consum și exploatare“: se referă la 
numărul mare de ore lucrate de către 
dispozitiv și la condițiile în care a fost 
utilizat Gradul de uzură și funcționare 
a fi ecărui produs este stabilit de 
Partenerul Service autorizat. 

 Piesele mai jos enumerate sunt un 
exemplu de piese supuse uzurii și 
exploatației și, prin urmare, nu sunt 
acoperite de garanție în cazul în care 
produsul este utilizat excesiv în raport 

cu menirea są, sau a fost folosit în 
alte condiții decât cele pentru care 
a fost destinat.

•  Comutator armătură

•  Rulmenți

•  Conectori, comutatoare, 
întrerupătoare

•  Bătători, cursoare

•  Ambreiaj

• Arcurile de revenire

•  În general, toate părțile, care sunt 
părți auxiliare

În plus față de componentele supuse 
uzurii și exploatării, următoarele 
părți nu sunt acoperite de garanție, 
atâta timp cât folosirea lor 
necorespunzătoare nu este confi rmată 
de către Partenerul Service autorizat:

•  Perii

•  Mânere

•  Saboți

•  Firele (Notă: fi rele deteriorate infl 
uențează siguranța și performanța 
instrumentelor și conduc la 
respingerea cererii de garanție)
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FOLOSIREA DISPOZITIVELOR NECONFORMA 
ȘI FOLOSIREA ÎN MOD ABUZIV.

Exemple de utilizare necorespunzătoare:
•  Dispozitive extreme – folosire sau scăpare a dispozitivului.
•  Penetrare de materiale străine, cum ar fi cuie, șuruburi, 

nisip.
•  Utilizarea de instrumente necorespunzătoare pentru cazul 

dat.
•  Orice modifi cări ale instrumentului.

•  Expunerea prelungită la infl uențele negative ale mediului.
•  Tensiune necorespunzătoare furnizată instrumentului.
• Utilizarea de accesorii sau acumulatoare improprii.
•  Lipsa revizuirilor recomandate (în special în cazul 

ciocanelor).
•  Utilizarea lubrifi antului impropriu (instrumentul nu are 

nevoie de niciun fel de lubrifi ere suplimentară, nu lubrifi 
ați dispozitivul, deoarece va deteriora componentele 
interne).

Reparațiile efectuate de persoane neautorizate

În timpul perioadei de garanție, utilizatorul nu poate, în niciun 
caz, nu încerce să repare aparatul singur.

Acest tip de încercări vor duce la pierderea garanției în ceea 
ce privește dispozitivului. Reparații în cadrul garanției pot fi 
facute numai de Parteneri Service Autorizati DEWALT.

Reguli generale

•  T rebuie să cereți dovada cumpărării și să verifi cați dacă 
acesta este un document important eliberat în momentul 
cumpărării și dacă instrumentul este încă acoperit de 
garanție.

•  În unele țări, trebuie să se completeze și să se prezinte 
cardul de garanție împreună cu dispozitivul care se 
returnează conform garanției.

•  Produsul trebuie utilizat în conformitate cu conținutul 
manualului de utilizare.

•  Toate rapoartele cererilor de garanție trebuie să conțină 

numele și adresa clientului.

• Service-ul în garanție nu extinde și nu reînnoiește 
perioada de garanție.

•  Utilizați numai piese de schimb originale DEWALT.

• Nu se primesc dispozitive reparate cu piese care nu sunt 
originale, inclusiv acumulatoarele care nu sunt originale.

•  Nu se acceptă pentru repatații în cadrul garanției 
dispozitive care au fost folosite inadecvat, au fost scăpate 
pe jos, sau deteriorate.

•  Pentru articole vândute ca parte a unui set de promovare 
(ex. haine sau produse electrice), verifi cați cu Managerul 
de Service local.

Transport

• Pentru a proteja instrumentul în timpul transportului, 
acesta trebuie să fi e prezentate pentru reparații în 
ambalajul original, împreună cu cutia pentru tot setul.

UDAREA 
DISPOZITIVULUI

UTILIZAREA DE INSTRUMENT INADECVAT 
PENTRU CAZUL DAT

INTERPRETAREA POLITICII DE GARANȚIE
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Pentru a asigura o durată maximă de viață a bateriei, ar trebui 
să urmați cele mai bune practici generale.

Ar trebui să verifi cați dacă utilizatorul a respectat 
următoarele reguli:

1.  Bateria va ajunge la o performanță optimă, dacă va fi 
încărcata la temperatura camerei. Nu ar trebui să fi e 
încărcata la o temperatură mai mică de 4 C sau mai mare 
de 40 C. In aceste condiții nu va fi încărcata în întregime 
și poate să se deterioreze permanent.

2.  Dacă acumulatorul este fi erbinte, utilizatorul trebuie să-l 
scoată din încărcător și să-l pună deoparte pentru cel 
puțin 2 ore, până când ajunge la temperatura camerei.

3.  Nu încercați să descărcați acumulatorul sub nivel atunci 
când dispozitivul nu mai funcționează cu puterea și cuplul 
de rotație necesare pentru realizarea muncii. Acest lucru 
poate provoca daune permanente, care vor împiedica 
încărcarea completă a bateriei. Nu este permis să lipiți 
cu bandă comutatorul de declanșare al instrumentului pe 
poziția activată cu scopul descărcării bateriei.

4.  Nu încercați să descărcați acumulatorul sub nivel atunci 
când dispozitivul nu mai funcționează cu puterea și cuplul 
de rotație necesare pentru realizarea muncii. Acest lucru 
poate provoca daune permanente, care vor împiedica 
încărcarea completă a bateriei. Nu este permis să lipiți 
cu bandă comutatorul de declanșare al instrumentului pe 

poziția activată cu scopul descărcării bateriei.

5.  Periodic utilizatorul trebuie să încărce acumulatorul peste 
noapte, pentru a profi ta din plin de un sistem cu trei 
etape de încărcare și să atingă un timp de lucru optim și 
durabilitatea bateriei.

6.  Atunci când nu este folosit acumulatorul, bornele trebuie 
să fi e protejate cu ajutorul capacului de stocare (nota! Nu 
lăsați piese metalice libere în cutia setului, în apropierea 
bornelor bateriei).

7.  Dispozitivele de blocare ale acumulatorului ar trebui să fi 
e protejate de suprasolicitare sau contaminare extremă, 
care pot avea efect negativ prin blocarea acumulatorului 
în dispozitiv.

8.  Supraîncărcarea mașinii. Supraîncărcarea mașinii poate 
duce la descărcarea acumulatorului, iar aceasta duce la 
deteriorări permanente la rândul său, provocând daune 
permanente ale focarului acumulatorului.

9.  Nu depozitați acumulatorul introdus în încărcător.

10. Bateria trebuie să fi e depozitată departe de lumina 
directă a soarelui.

În cazul în care este evident că aceste instrucţiuni nu au 
fost respectate, orice deteriorare rezultată a bateriei sau de 
afectare a performanţelor nu este acoperită de garanţie.

Acumulatoarele primite în conformitate cu garanția trebuie să fi e prezentate la 
service împreună cu setul de instrumente (unelte, încărcător și acumulatoare 
originale) pentru a le putea califi ca pentru reparații în garanție.

ACUMULATOARE – DOTARE

Bateriile trebuie verifi cate cu ajutorul bateriei tip test pentru acumulatoare 
Pegasus disponibile în oferta DEWALT. Înlocuirea acumulatorului în cadrul garanției 
poate fi realizată numai de către Partenerii Service ce folosesc proceduri și 
echipamente de testare aprobate de DEWALT. Pentru a obține mai multe informații, 
vă rugăm să contactați managerul Serviceului local.

Acumulator deterioratUtilizatorul a scăpat acumulatorul, 
cauzând deteriorări grave

Tester pentru acumulatoare 
recomandat  e DeWALT

Încărcătorul vechi returnat cu o 
unealtă complet nouă

ACUMULATOARE – REGULI GNERALE DE ÎNGRIJIRE
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XR FLEXVOLT – chiar și atunci când tensiunea este 54v, se testează la 18V

Bateria este furnizată de către 
client la Partenerul Service.

În cazul în care clientul nu 
propune să livreze încărcătorul 

și instrumentele, Partenerul 
Service face această cerere.

Partenerul face evaluarea
vizuală a stării bateriei și verifi 

ca dovada achiziției.

Așezați bateria timp de aproxi-
mativ 2 minute, în încărcătorul

clientului. LED-urile indică 
necesitatea „de a înlocui 

bateria?“

Acumulatorul îndeplinește condițiile
de garanție?

NU SUNT ACOPERITE DE GARANȚIE; 
RETURNARE CATRE CLIENT

NU A FOST IDENTIFICATĂ
NICI O PROBLEMĂ,

ACUMULATORUL TREBUIE
ÎNAPOIAT CĂTRE CLIENT

Dacă LED-ul indică necesita-
tea de adaptare la temper-

atura camerei (“hot/cold pack 
delay”)- trebuie să așteptați 
până când bateria ajunge 
la temperatura camerei și 

încercați din nou.

Puneți bateria în dispozitiv și 
începeti testul funcțional (incarcati 

timp de cinci minute, în cazul în 
care există o astfel de necesitate).

Dacă dispozitivul funcționează,
aceasta ar putea indica o soluție

la această problemă.

Ar trebui să conectați 
acumulatorul și instrumentul de 

testare a motorului. Apoi verifi cați 
stabilitatea tensiunii cu și fără 

sarcină. Testați toate uneltele și
direcțiile.

NOTĂ!
Nu utilizați niciodată dispozitivele de testare 
DEWALT pentru încărcarea acumulatorului.
DEWALT litiu-ion.
Utilizați întotdeauna încărcătorul recomandat de 
DEWALT.

SPECIFICAȚII ACUMULATOR

PERFORMANȚA
EVALUATĂ A BATERIEI

SPECIFICAȚII 
MIN AH

1.1Ah 0.75Ah

1.2Ah 0.80Ah

1.25Ah 0.80Ah

1.3AH 0.85Ah

1.7Ah 1.10Ah

1.9Ah 1.25Ah

2.0Ah 1.30Ah

2.2Ah 1.45Ah

2.4Ah 1.55Ah

2.6Ah 1.70Ah

3.0Ah 1.95Ah

4.0Ah 2.60Ah

5.0Ah 3.25Ah

6.0Ah 3.90Ah

TIPUL 
FOCARULUI

TENSIUNEA 
BATERIEI

# FOCAR

NICd/NIMH 7.2V 6

9.6V 8

12V 10

14.4V 12

18V 15

24V 20

LI-Ion Nano 14.4V 5

18V 6

28V 8

36V 10

LI-Ion XR 10.8V 3

14.4V 4

18V 5

No

No

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Verifi cați din nou acumulatorul 
în încărcătorul clientului.

Problema persistă?

ACUMULATORUL
TREBUIE ÎNLOCUIT

No

Acumulatorul trebuie 
încărcat complet.

Acumulatorul corespunde
specifi cației? (a se vedea
tabelul din partea stângă).

PROCESUL DE TESTARE A ACUMULATORULUI 

Rezultatele sunt în concordanță cu 
specifi cațiile?

Clientul s-a plâns referitor
la durata scurtă de

acțiune?

Trebuie să executați
verifi cările software de 

cameră, și performanța de 
testare folosind testerul 

de baterie recomandat de 
DEWALT
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Care sunt deteriorarile acumulatorului?

Cel mai adesea acumulatorii se defectează din cauza 
vechimii. Capacitatea lor se scade până la un punct în care 
acumulatorul nu poate să asigure un timp util de funcţionare 
per încărcare. Alte defecţiuni includ supraîncălzirea 
acumulatorului, scurtcircuitarea şi deteriorarea cauzată de 
lovituri. 

Ce pot face pentru a-mi ajuta bateriile să-şi păstreze 
condiţia cât mai mult timp posibil?

Acumulatorii se degradează în timpul perioadei de utilizare. 
Acest lucru este natural şi este comun tuturor acumulatorilor 
tuturor producătorilor.      
Cu toate acestea, există modalităţi prin care se poate încetini 
degradarea acumulatorului.

•  Majoritatea încărcătoarelor DEWALT NiCd/NiMH pe un 
program de „reîmprospătare” de 10 ore care ar trebui să 
fi e utilizat săptămânal. Verifi caţi manualul pentru a afl a 
dacă acesta este o caracteristică a încărcătorului dvs.

•  Nu suprasolicitaţi unealta.

•  Păstraţi acumulatorii în stare uscată, între 4 şi 20ºC dacă 
nu sunt utilizaţi timp de câteva luni.

Acumulatorii cu nichel ar trebui să fi e depozitaţi neîncărcaţi, 
în timp ce pentru acumulatorii Li-ion trebuie întotdeauna 
depozitaţi complet încărcaţi. În caz contrar, există riscul ca 
descărcarea automată a acumulatorului să determine ca 
una sau mai multe celule să scadă sub tensiunea critică 
şi, astfel, să facă acumulatorul inutilizabil. Pentru perioade 
normale de depozitare mai scurte - temperatura camerei este 
recomandată. 

Care este „efectul de memorie“ și dacă acesta 
afectează acumulatorul electrodispozitivului?

Memoria este unul dintre factorii care reduc durata de viață. 
Memoria o formeaza descărcarile superfi ciale repetate 
(începerea utilizarii bateriei înainte ca aceasta sa atinga 
capacitatea de încărcare completă), la exact aceleași utilizari 
de zi cu zi (de exemplu periuța de dinți sau aparate de ras 
electrice). Electrodispozitivele, datorită varietății de utilizări, 
rareori fac aceeași muncă sub aceeași sarcină. Cei mai mulți 
utilizatori utilizează încă termenul de „memorie“ incorect 
pentru a se referi la toate tipurile de viață redusă a bateriei. 
Acest lucru se aplică bateriilor de nichel-cadmiu si nichel-
metal hidrură. Bateriile litiu-ion nu sunt supuse acestui 

fenomen.

Este necesar ca un acumulator să fi e descărcat 
complet înainte de încărcare?

Niciun acumulator pentru unelte electrice nu trebuie să fi e 
descărcat complet înainte de încărcare, este mai probabil 
ca acesta să deterioreze permanent acumulatorul, nu să 
prelungească durata de viaţă a acumulatorului. Pentru 
acumulatorii NiCd şi NiMH când utilizatorul observă o scădere 
a puterii, ar trebui să pună acumulatorul la încărcat. La 
acumulatorii Li-Ion, acumulatorul (sau, uneori, unealta) se 
întrerupe automat când puterea scade sub un punct stabilit. 
Acest lucru este normal şi este momentul la care ar trebui să 
fi e pus la încărcat. 

Pot folosi in dispozitivul acumulator DEWALT de 
aceeași tensiune, dar un alt tip de focar?

Faptul că dispozitivul a fost achiziționat cu acumulator litiuion, 
nichel-cadmiu sau hidrură de nichel-metal nu înseamnă că 
nu se poate folosi orice alt tip de baterie. Cel mai usor se 
poate verifi ca compatibilitatea acumulatorului la distribuitorul 
local sau Partenerul Service Autorizat DEWALT și, de 
asemenea, recomandam są va asigurați dacă este nevoie de 
schimbarea bateriei la folosirea unui alt încărcător.  
 

Pot utiliza baterie DEWALT de aceeași tensiune, dar cu 
o capacitate diferită (Ah)?

Capacitatea bateriei (sau număr AH) se referă la timpul 
de funcționare pe care vrem sa-l obtinem. Acest lucru 
este adesea comparat cu rezervorul de combustibil al 
unuivehiculului. Acumulatorul cu o capacitate de 3,0 Ah 
va avea timpul de funcționare semnifi cativ mai mare în 
comparație cu o baterie cu o capacitate de 1,5 Ah. Cu toate 
acestea, presupunând că tensiunea și tipul de baterie, tipul de 
legatura rămân aceleași -ambele baterii sunt potrivite. 

Pentru a încărca orice baterie DEWALT, se poate folosi 
orice încărcător DEWALT?

Nu. Diferite tipuri de încărcătoare sunt proiectate pentru 
a încărca diferite tipuri de baterii. Deși diferite tipuri de 
încărcătoare sunt proiectate pentru a încărca bateria la 
tensiuni diferite și diferite tipuri de legaturi în caz de dubiu, 
trebuie confi rmata adaptabilitatea cu distribuitorul local 
autorizat sau Partenerul Service DEWALT.

ÎNTREBĂRI DESPRE ACUMULATOARE
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Deteriorarea manerelor are loc din cauza utilizării 
necorespunzătoare, de exemplu:

• Alunecare din cauza strangerii necorespunzătoare a   
manerului.

• Uzurare cauzată de utilizarea burghiului pentru suprafețe 
dure.

• Strangere murdarii pe maner (pentru a minimaliza 
deteriorarea trebuie ca întotdeauna burghiul są fi e curățat 
înainte de a-l introduce în suport).

• Coroziune cauzată de expunerea pe termen lung a 
dispozitivului la umiditate.

• Încearcări de demontare a mânerului sau accesoriului, 
folosind instrumente care nu sunt dedicate pentru acest scop, 
de exemplu menghina.

Mânerele nu sunt de obicei acoperite de garanție, cu excepția 
cazului în care au fost produse ținând cont de limitările care 
rezultă din caietul de sarcini. 

MOTOARE

Pentru a le asigura durata de viață 
lungă, motoarele sunt echipate cu un 
ventilator de răcire. Efi ciența sistemului 
de răcire depinde în mod direct de viteza 
armăturii.

Cu sarcina crescută a motorului, pentru 
a menține numărul nominal de rotații pe 
minut, este nevoie de mai multă putere. 
La o sarcină pe timp mai lung, turația 
motorului scade și randamentul de răcire 
scade rapid. Aceasta este urmată de o 
creștere a temperaturii motorului, ceea 
ce poate duce la supraîncălzirea critică.

Pentru a evita supraîncălzirea, motorul 
trebuie să fi e întotdeauna în măsură să 
lucreze la viteza rotativa optimă. Motorul 
supraîncălzit, care niciodata nu poate fi 
acoperit de garanția producătorului, este 
aproape întotdeauna un semn de folosire 
incorectă a instrumentului.

SWITCH-URI ȘI PLĂCI IMPRIMATE

Switch-urile, plăcile imprimate 
pot fi piese sensibile la incarcaturi 
electrostatice. Electricitate statică. 
Ca atare, ar trebui să fi e stocate 
întotdeauna și montate cu mijloace 
adecvate de protecție împotriva 
încărcăturilor electrostatice. Notă: 
comutatoarele, întrerupătoarele și 
plăcile imprimate sunt sensibile la 
intensitate mare și căldură cauzate de 
supraincarcarea instrumentului. Astfel de 

defecte nu sunt acoperite de garantie.

LASERE 
Laserele pot fi reparate și / sau calibrate  
în cadrul garanției numai de către 
Parteneri Autorizati, care sunt instruiți și 
certifi cați de DEWALT. Nu încercați să 
calibrati și / sau reparati produsul, dacă 
nu sunteti pe deplin pregătiți și nu aveti 
echipamentul adecvat. Dacă dispozitivul 
a avut semne de deteriorare mecanică, 
de exemplu viziera din sticlă deteriorata 
sau capil pivotant indoit rezulta din faptul 
ca unealta a fos scapata pe jos si prin 
urmare nu se poate accepta reparatia in 
garantie. Dacă dispozitivul are o eroare 
optica sau măsurătorile sunt divergente, 
vă rugăm să consultați instructiunile de 
utilizare la secțiunea calibrare / controlul 
preciziei.

Dacă verifi carea preciziei nu rezolvă 
problema, laserul ar trebui să fi e trimis 
la service-ul autorizat laserul trebuie 
să fi e prezentat la furnizorul de servicii 
autorizate și să fi e calibrat de către un 
Partener Service Autorizat.

În cazul în care bateriile au fost lăsate 
pentru o lungă perioadă de timp în 
aparat, în timp ce laserul nu a fost 
utilizat, se poate ajunge la coroziune – 
acest caz nu este acoperit de garanție.

Utilizare excesivă

Baterii ruginite

Motor ars

Obiectiv crapat

Deteriorare mâner -ca lipsa de 
grija pentru instrument

Mâner ruginit – omis

DATE REFERITOARE LA MANERE
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Informațiile disponibile pe www.2helpU.com

Pagina noastra de net 2helpU conține toate informațiile necesare 
despre DEWALT service:      
Specifi caţiile produsului:
• Manual de utilizare
• Proprietăți tehnice

• Lista piese de schimb

• Desene tehnice

Informații detaliate privind Partenerii Service autorizat și
CRU-uri:
• O listă a Partenerilor Service autorizati
• Găsiti cel mai apropiat Partener
• Informații detaliate despre Partener
• Traseul către partener

În calitate de Partener Service autorizat, aveti acces deplin la 
www.2helpU.com prin instrumentul tool comerce, precum si 
la specifi cații tehnice, desene și liste de piese componente. 
2helpU conține diagrame de comunicare, manuale, instructii, 

reparații, buletine de serviciu, fi lme despre efectuarea de 
reparații, animații pentru a efectua reparații și informații de 
scolarizare. Nivelul de informații variază în funcție de produs 
și este actualizat constant.

INFORMAȚII ONLINE
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Q: Ce produse sunt acoperite de garanția DEWALT de 3 
ani?

A: Garantia de 3 ani pentru electrodispozitivele DEWALT 
include anumite dispozitive electrice achiziționate după 
1 ianuarie 2016, care au fost înregistrate în decurs de 4 
săptămâni de la cumpărare. Sunt valabile reglementările 
și condițiile de garanție. 

Q: Care dintre dispozitive nu sunt acoperite de 
garanția suplimentară de 2 ani?

A: Următoarele grupuri sunt excluse de la garantie: 
Instrumente de fi xare, de exemplu masini de cuie, scule 
electrice, baterii și încărcătoare. Produsele modifi cate 
sau reparate, etichetate cu – „prelucrare din fabrica“ și / 
sau „Q“ Compresoare și generatoare. Aceste produse sunt 
acoperite de garanție pe o perioada standard de 1 an.

         
        

 

Q: Ce fel de garanție va primi dispozitivul achiziționat 
înainte de 1 ianuarie 2016?

A: Electrodispozitivele DEWALT achiziționate de pe piața 
europeană înainte de 1 ianuarie 2016 se incadreaza 
la garanția 30.1.1, cu excepția cazului în care sunt 
înregistrate în categoria produselor XR, ceea ce 
prelungeste durata perioadei de garanție la 3 ani de la 
data cumpărării.

Q: În cazul în care dispozitivul electric este 
achiziționat înainte de 1 ianuarie 2016, acesta va fi 
supus garanției de 3 ani?

A: Nu. Garanția europeana de 3 ani pentru dispozitivele 
electrice DEWALT este valabila pentru anumite dispozitive 
DEWALT achiziționate după 1 ianuarie 2016, care au 
fost înregistrate în termen de 4 săptămâni de la data 
cumpărării.

Bine ați venit pe ‘http://www.dewalt.ro/3/’ pentru a verifi ca dacă 
dispozitivul este eligibil pentru garantia de 3 ani

INTREBARI FRECVENTE
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Q: Dispozitivul este achiziționat după 1 ianuarie 2016, 
și totuși are informații cu privire la garanția 30.1.1 
în manualul de instrucțiuni. Care gatanție este 
valabilă?

A: Garanția europeană de 3 ani pentru dispozitive electrice 
DEWALT include produsele achiziționate după 1 ianuarie 
2016, cu condiția ca acestea să fi e înregistrate în termen 
de 28 de zile de la data cumpărării. Dacă instrumentul 
nu a fost înregistrat, este acoperit de garanție timp de 
1 an. În cazul în care produsul este însoțit de informații 
referitoare la garanța 30.1.1 și nu este înregistrat, atunci 
cererea de garanție în ceea ce privește produsul prezentat 
referitor la agrantia 30.1.1 poate fi luată în considerare 
de către Partenerul de Service. Înregistrarea produsului 
la garanția de 3 ani înseamnă acceptarea excluderi de la 
garanția 30.1.1, care a expirat pe 1 ianuarie 2016. 

Q: Clientul poate înregistra produsul la garanția de 3 
ani europeană DEWALT pentru electrodispozitive și 
să ceară garanție în cadrul 30.1.1?

A: Nu. Prin înregistrarea produsului la garanția de 3 ani 
europeană DEWALT pentru electrodispozitive, clientul 
acceptă termenii și condițiile de garanție, precum și faptul 
că produsul este exclus din garanția 30.1.1, care a expirat 
la 1 ianuarie 2016. 
   

Q: Cine poate înregistra produsul la garanția de 3 ani 
europeană DEWALT? 

A: Înregistrarea la garanția extinsă de 3 ani DEWALT trebuie 
să fi e făcută de către utilizatorul fi nal, care a achiziționat 
electrodispozitivul DEWALT la Partenerii Autorizați în 
Europa, în scopul de a-l folosi în cadrul activității lor. 
Garanția nu este transferabilă. Astfel, primul utilizator fi 
nal al dispozitivului DEWALT poate înregistra garanția și 
poate trimite cererea de garanție. 

Q: Garanția de 3 ani acoperă, de asemenea, și 
produsele recondiționate?

A: Produsele recondiționate sunt excluse de la garanția de 3 
ani. Produsele prelucrate sau recondiționate sunt marcate 
într-un mod special prin termenii „produs recondiționat 
din fabrică“ ( „factory rework“) și / sau „Q“. 
        
        
        
        
        
        
  

Q: Pentru cât timp linkul pentru descărcarea 
formularului de înregistrare va fi disponibil în lista 
dispozitivului?

A: Linkul va fi disponibil până la expirarea perioadei de 
garanție.

Q: Cât timp se va garanta garanția 30.1.1.? 

A: Garanția 30.1.1 a fost retrasă în ceea ce privește toate 
produsele noi DEWALT achiziționate după 1 ianuarie 
2016. În ceea ce privește produsele achiziționate înainte 
de ianuarie 2016, DEWALT va continua acoperirea 
cu garanție 30.1.1 pentru o perioadă de 12 luni de la 
data achiziționării. Garanția europeană de 3 ani pentru 
dispozitivele electrice DEWALT include anumite produse 
achiziționate după ianuarie 2016, cu condiția ca acestea 
să fi e înregistrate în termen de 28 de zile de la data 
cumpărării. În cazul în care dispozitivul electric nu a 
fost înregistrat, este supus garanției standard de un 
an. În cazul în care produsul este însoțit de informații 
privind garanția 30.1.1 și nu este înregistrat, reclamațiile 
de garanție în legătură cu garanția 30.1.1 pot fi verifi 
cate de către Partenerul de Service. Prin înregistrarea 
produsului la garanția europeană de 3 ani DEWALT pentru 
electrodispozitive, se accepta excluderea produsului de la 
garanția 30.1.1 de la data de 1 ianuarie 2016. 

Q: Dispozitivele care urmează să fi e utilizate la 
altitudini sunt excluse de la condițiile extinse ale 
garanției de 3 ani?

A: Da. Produse utilizate în producția de serie, pe schele, 
distribuite contractorilor angajați în cadrul contractelor 
de prestări servicii sau contractelor între comercianți 
sunt excluse. Aceste produse sunt supuse termenilor de 
garanție speciale specifi cate în contractul de vânzare. 

Q: Cei 3 ani garanție acoperă serviciul de deblocare 
a acumulatorului meu Bluetooth la Partenerii 
Autorizați?

A: Nu. Bateriile nu sunt acoperite de garanția de 3 ani. Din 
garanția de 3 ani este, de asemenea, exclusă garanția 
XR, în plus, pe baza datelor schimbate în timpul activării 
acumulatorului, garantia nu include nici echipamentul 
furnizat odată cu acesta. 

Q: Clientul se poate înregistra prin e-mail în scopul de 
a obține 2 ani de garanție suplimentar?

A: Ne pare rau, dar este posibilă doar înregistrarea on-line.  
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Agentul dumneavoastra de service DEWALT:

ÎNREGISTRAȚI LA

SCHEMA DE CULORI GALBEN ȘI NEGRU ESTE O MARCĂ COMERCIALĂ 
ÎNREGISTRATĂ UTILIZATĂ DE SCULE ELECTRICE PROFESIONALE SI 
ACCESORII DEWALT.

ROMANIA
Strada Turturelelor, Nr. 11A,
Etaj 7, Modul 20-21, Bucuresti

www.2helpu.com

GARANȚIE I 
 SERVICE

Vă rugăm să consultați condițiile actuale de pe 
piață

www.                 .com


