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 CERTIFICAT DE GARANŢIE REALA 
 

           LUCRAREA:  Instalatie electrica apartament 4 camere 
      EXECUTANT :  NAŞCU SANDU  tel. 0727601744 

BENEFICIAR :   
Adresa :  

TERMEN DE GARANŢIE: 50 ani de la data executării lucrării(in conditii normale de functionare) 
 

       Durata de viata in conditii normale de functionare a instalatiei electrice este de 50 ani (lipsa 
umiditatii, utilizarea corespunzatoare a aparatajului: prize, intrerupatoare, folosirea normala a aparaturii ). 

 
Punerea în funcţiune a fost facuta de  mine. Operaţiunile de întreţinere şi service în perioada de 

garanţie vor fi făcute de mine pe cheltuiala mea. (daca nu se doreste altfel). In perioada de garantie ma 
oblig (dupa o perioada de 4-5 ani de la punerea in functiune) sa efectuez gratuit o revizie generala a 
tabloului electric precum si o inspectie vizuala a starii aparatajului electric(prize si intrerupatoare)-cu 
acceptul vostru. 

 
Răspund în perioada de garanţie pentru calitatea lucrării efectuate şi de defecţiunile rezultate 

din culpa mea. 
Ma oblig să remediez gratuit orice defectiune aparuta din culpa mea in termen de maxim 7 zile. 

     Acord GARANTIE TOTALA (MANOPERA+ MATERIALE) de  4 (patru) ani de la data 
executării lucrării. Garantia acopera totul: manopera + materiale (2 ani garantia de magazin + 3 ani 
garantie asumata de mine). Aceasta inseamna ca inlocuiesc gratuit orice aparataj defect (priza, 
intrerupator, siguranta) in urmatorii cinci ani.  NU intra in aceasta categorie lampile si becurile. 

 
Pot acorda asistenţă tehnică sau service pentru defecţiunile care nu-mi sînt imputabile, apărute în perioada de 

garanţie şi post–garanţie, contracost. 
Nu acord garanţie pentru: 

-materialele, piesele, aparatajele şi accesoriile care au primit garanţie de magazin. 
-defectele cauzate de utilizarea defectuasă. 
-intervenţia în instalaţie a persoanelor necalificate. 
 

Important: Rog a acorda mare atentie in cazul in care se vor gauri peretii sau sapa pentru a fixa mobilier sau alte 
obiecte, pentru a nu strapunge tuburile cu fire. Nu imi asum raspunderea in cazul deteriorarii firelor. Rog a verifica 
traseul acestora cu ajutorul imaginilor, sau a detectorului de cablu, pentru a preveni distrugerea firelor. 
Info: -sarcina maxim suportata de conductoarele montate: 25 A (prize), 20 A (iluminat), 35 A plita 
 -sarcina maxim suportata de aparatajul GEWISS / Schneider:  priza: 16 A, intrerupator: 10 A 
 

 Data                                                           NAŞCU SANDU 
 
 
Ce inseamna garantie pe viata? Producatorii / executantii acorda garantie functie de tipul produsului: 2 ani, 

sau 5 ani, sau 7 ani sau mai mult. Dupa acest interval de timp exista riscul ca obiectele sa se defecteze. Dar, nu 
neaparat se vor defecta. Eu consider ca lucrarea facuta de mine este garantata,  nu 2 ani, nu 5 ani, nu 7 ani, ci pe 
viata. Este putin impropriu spus, dar real este ca atita timp cit rste garantata constructia(cei 50 ani). Dar, daca de 
exemplu, peste 5 ani, veti face bucatarie din actuala baie(tot consumul electric al bucatariei mutindu-se in baie, 
unde exista o singura priza), atunci lucrarea mea nu se incadreaza in garantie. Si nici daca se va alimenta o 
bormasina din circuitul de lampi.  

 
       Instrucţiuni/reguli ce trebuie respectate pentru siguranţa dumneavoastră: 
-Decuplaţi siguranţele din tabloul electric înainte de a face orice intervenţie in instalaţie ! 
-Nu atingeţi niciodată conductori electrici desizolaţi !  
-Ţineţi aparatele electrice departe de apă !  
- Nu folosiţi aparatele electrice cu mîinile umede !  
-Nu interveniţi cu obiecte metalice în instalatiile electrice ! 
-Nu folosiţi aparate electrice improvizate ! 

 


