
CONDITII GENERALE DE GARANTIE

 

 

SC DHS BIKE PARTS SRL

Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J20/1709/2008, asigura

garanteaza si declara, pe propria raspundere, conform prevederilor Hotararii nr. 1022/2002 

privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea 

muncii si protectia mediului, ca produsele:

 

Piese, Componente,  Echipamente, Imbracaminte si Accesorii de Bicicleta

 

importate si distribuite de catre DHS Bike Parts SRL, nu pun in pericol viata, sanatatea, 

securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu 

legislatia europeana in vigoare cat si cu specificatiile din documentatia tehnica a 

producatorilor. 

 

Toate produsele din categoriile de mai sus sunt acoperite de garantie pe o perioada de 2 

ani de la data achizitionarii doar pentru primul cu

revanzarea produsului), in conditiile respectarii de catre posesor a recomandarilor de montare 

si/sau folosire cat si de stocare oferite de fiecare producator. DHS Bike Parts nu isi asuma nici 

o responsabilitate pentru eventuale incidente sau pagube de ori

produsului este implicat, rezultate in urma nerespectarii recomandarilor de montare si/sau 

folosire a produsului respectiv. 

 

Garantia acopera viciile de fabricatie ale produsului si a materialelor acestuia, defecte 

ascunse, sau defecte aparute in urma folosirii normale a produsului conform recomandarilor 

facute de producatori cu exceptia produselor consumabile.

 

Nu sunt acoperite de garantie urmatoarele

 

- Componente sau subcomponente definite consumabile prin natura materialelor 

o anvelope, 

o sei, 

o mansoane 

o pedale 

o garnituri, piese de etansare

o placute de franare, rotoare

o cabluri, camasi, capeti

o lanturi, rotite, rulmenti

o imbinari ale materialelor textile,

o cusaturi, 

o parti filetate, 

o componente sau subcomponente supuse frecarii sau in contact direct cu piese 

in miscare; 

 

 

 

CONDITII GENERALE DE GARANTIE 

SC DHS BIKE PARTS SRL, cu sediul in Deva, Str. Santuhalm, nr. 35A, jud. 

Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J20/1709/2008, asigura

garanteaza si declara, pe propria raspundere, conform prevederilor Hotararii nr. 1022/2002 

privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea 

muncii si protectia mediului, ca produsele: 

chipamente, Imbracaminte si Accesorii de Bicicleta

importate si distribuite de catre DHS Bike Parts SRL, nu pun in pericol viata, sanatatea, 

securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu 

vigoare cat si cu specificatiile din documentatia tehnica a 

Toate produsele din categoriile de mai sus sunt acoperite de garantie pe o perioada de 2 

zitionarii doar pentru primul cumparator (garantia nu se transfera la 

revanzarea produsului), in conditiile respectarii de catre posesor a recomandarilor de montare 

si/sau folosire cat si de stocare oferite de fiecare producator. DHS Bike Parts nu isi asuma nici 

o responsabilitate pentru eventuale incidente sau pagube de orice natura in care posesorul 

produsului este implicat, rezultate in urma nerespectarii recomandarilor de montare si/sau 

Garantia acopera viciile de fabricatie ale produsului si a materialelor acestuia, defecte 

defecte aparute in urma folosirii normale a produsului conform recomandarilor 

facute de producatori cu exceptia produselor consumabile. 

Nu sunt acoperite de garantie urmatoarele: 

Componente sau subcomponente definite consumabile prin natura materialelor 

piese de etansare 

, rotoare 

cabluri, camasi, capeti 

lanturi, rotite, rulmenti 

imbinari ale materialelor textile, 

componente sau subcomponente supuse frecarii sau in contact direct cu piese 

 

, cu sediul in Deva, Str. Santuhalm, nr. 35A, jud. 

Hunedoara, inregistrata la Registrul Comertului cu numarul J20/1709/2008, asigura, 

garanteaza si declara, pe propria raspundere, conform prevederilor Hotararii nr. 1022/2002 

privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea 

chipamente, Imbracaminte si Accesorii de Bicicleta 

importate si distribuite de catre DHS Bike Parts SRL, nu pun in pericol viata, sanatatea, 

securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului si sunt in conformitate cu 

vigoare cat si cu specificatiile din documentatia tehnica a 

Toate produsele din categoriile de mai sus sunt acoperite de garantie pe o perioada de 2 

mparator (garantia nu se transfera la 

revanzarea produsului), in conditiile respectarii de catre posesor a recomandarilor de montare 

si/sau folosire cat si de stocare oferite de fiecare producator. DHS Bike Parts nu isi asuma nici 

ce natura in care posesorul 

produsului este implicat, rezultate in urma nerespectarii recomandarilor de montare si/sau 

Garantia acopera viciile de fabricatie ale produsului si a materialelor acestuia, defecte 

defecte aparute in urma folosirii normale a produsului conform recomandarilor 

Componente sau subcomponente definite consumabile prin natura materialelor lor: 

componente sau subcomponente supuse frecarii sau in contact direct cu piese 



 

- Produsele defectate in urma interactiunii cu un alt produs

gresit; 

 

- Produsul nu este acoperit de garantie in cazul deficientelor estetice sau vizuale 

(zgarieturi, abtibilde dezlipite, denaturarea culorii initiale, etc);

 

- Orice material destinat folosirii la ungere, intretinere si curatare

spray-uri, detergent, etc) din momentul pierderii proprietatilor chimice initiale, datorate 

uzurii; 

 

- Subcomponente ale produsului, care prin natura lor sunt limitate in timp ca 

functionalitate mai putin de 2 ani (ex: baterii, leduri, 

 

- Folosirea produsului in sisteme de inchiriere;

 

Garantia se pierde in urmatoarele situatii

 

- La schimbarea proprietarului initial din certificatul de garantie;

- Daca nu se poate face dovada achizitionarii produsului prin Bon Fiscal sau F

Comerciala cu data achizitionarii;

- La stocarea si/sau folosirea necorespunzatoare sau abuziva a produsului;

- La montarea in mod gresit a produsului;

- Folosirea de subcomponente sau componente nerecomandate de producator, cu care 

produsul intra in contact, sau poate suferii defectiuni cauzate de acestea;

 

Constatarea conditiilor de garantie cat si acordarea acesteia revin exclusiv 

distribuitorului oficial pentru produsul respectiv. In cazul in care conditiile de garantie 

depasesc competentele distribuitorului, acestea vor fi constatate direct de producator. DHS 

Bike Parts va asigura de tot suportul in termenii legal si conform cu specificatiile de mai sus.

 

 

 

 

 

SC DHS BIKE PARTS SRL

 

 

Produsele defectate in urma interactiunii cu un alt produs defect sau montat in mod 

Produsul nu este acoperit de garantie in cazul deficientelor estetice sau vizuale 

(zgarieturi, abtibilde dezlipite, denaturarea culorii initiale, etc); 

Orice material destinat folosirii la ungere, intretinere si curatare, (uleiuri, vaseline, 

uri, detergent, etc) din momentul pierderii proprietatilor chimice initiale, datorate 

Subcomponente ale produsului, care prin natura lor sunt limitate in timp ca 

functionalitate mai putin de 2 ani (ex: baterii, leduri, acumulatori, etc); 

Folosirea produsului in sisteme de inchiriere; 

Garantia se pierde in urmatoarele situatii: 

La schimbarea proprietarului initial din certificatul de garantie; 

Daca nu se poate face dovada achizitionarii produsului prin Bon Fiscal sau F

Comerciala cu data achizitionarii; 

La stocarea si/sau folosirea necorespunzatoare sau abuziva a produsului; 

La montarea in mod gresit a produsului; 

Folosirea de subcomponente sau componente nerecomandate de producator, cu care 

intra in contact, sau poate suferii defectiuni cauzate de acestea; 

Constatarea conditiilor de garantie cat si acordarea acesteia revin exclusiv 

distribuitorului oficial pentru produsul respectiv. In cazul in care conditiile de garantie 

ele distribuitorului, acestea vor fi constatate direct de producator. DHS 

Bike Parts va asigura de tot suportul in termenii legal si conform cu specificatiile de mai sus.

SC DHS BIKE PARTS SRL 

 

defect sau montat in mod 

Produsul nu este acoperit de garantie in cazul deficientelor estetice sau vizuale 

, (uleiuri, vaseline, 

uri, detergent, etc) din momentul pierderii proprietatilor chimice initiale, datorate 

Subcomponente ale produsului, care prin natura lor sunt limitate in timp ca 

Daca nu se poate face dovada achizitionarii produsului prin Bon Fiscal sau Factura 

 

Folosirea de subcomponente sau componente nerecomandate de producator, cu care 

Constatarea conditiilor de garantie cat si acordarea acesteia revin exclusiv 

distribuitorului oficial pentru produsul respectiv. In cazul in care conditiile de garantie 

ele distribuitorului, acestea vor fi constatate direct de producator. DHS 

Bike Parts va asigura de tot suportul in termenii legal si conform cu specificatiile de mai sus. 


