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Felicitari pentru alegerea facuta! 

Multumim pentru increderea acordata produselor noastre. 

Mobila max continua sa ofere produse de incredere  peste tot in 

Romania . Scopul nostru este de a furniza  produse care sa 

pastreze pentru multi ani legatura de prietenie inceputa atunci 

cand ati achizitionat  oricare din produsele noastre , produse care 

pot oferi maximum de beneficii si functionalitate pentru ani la 

rand. 

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual de utilizare  si 

certificatul de  garantie pentru produsul mobila max  

achizitionat. 

Va multumim ca ati ales canapeaua si seturile MOBILA MAX  ! 

  

 



 

SUGESTII GENERALE PENTRU INTREBUINTAREA OPTIMA 

 A nu se lasa intr-un mediu umed sau cu praf. In cazul in care accesoriile 

sunt depozitate intr-un asemenea mediu pentru o perioada indelungata 

de timp acestea s-ar putea pata,decolora sau ruginii la piesele 

metalice. 

 A  nu se expune direct in lumina soarelui. Produsele astfel expuse se pot 

decolora sau pot prezenta decolorari sau deteriorari ale suprafetei. 

 Dezasamblati toate partile care pot fi detasate inainte de a muta 

produsul.Nu lasati copii sa se joace in preajma partilor detasate. 

 In timpul folosirii paturilor unele accesorii metalice ale produsului ,cum 

ar fi manerele,mecanismul ori rama metalica pot fi expuse.Contactul cu 

aceste parti poate provoca rani. Orice parte dura sau ascutita a 

produsului poate cauza ranirea dumneavoastra.Va rugam sa folositi 

produsul cu grija si nu lasati copii sau animalele de companie sa intre in 

contact cu mecanismele produsului. 

 In cazul in care remarcati un fir descusut la produsul dvs. Va rugam sa 

nu il trageti afara, folositi foarfeca pentru a-l taia avand grija  sa nu 

deteriorati produsul. 

 Feriti produsul de socuri,acestea pot cauza ruperea tapiteriei sau a 

partilor de lemn ,indoirea mecanismelor sau deformarea arcurilor. 

 Asigurati-va ca obiectele ascutite sau taioase nu intra in contact cu 

partile acoperite cu stofa 

 Asigurati-va ca animalele de companie nu produc daune tapiteriei sau 

partilor de lemn ale produsului dvs.In caz contrar ,atat produsul cat si 

animalul dvs. Pot avea de suferit. 

 Atunci cand curatati covorul sau podeaua de sub produsul dvs. Ridicati 

produsul ,astfel incat picioarele de lemn ale acestuia sa nu se ude(acolo 

unde este cazul). Produsele de curatat pe care le folositi pot dauna 

partilor de lemn ale produsului dvs. ,iar aceasta ar putea provoca 

patarea podelei. 

Va rugam sa aveti grija la : 

Unele tipuri de stofa se pot comprima in zonele folosite frecvent , si 

pot lasa impresia unei diferente de culoare. Acest lucru nu este legat 

de calitatea stofei , este una dintre caracteristicile acestui tip de 

material. 



 

 Variatiile de culoare ale stofei sunt normale si 

sunt acceptate international de catre producatorii de 

textile. In cazul in care solicitati o piesa suplimentara 

pentru produsul Dvs. s-au doriti sa modificati produsul 

pot aparea variatii de culoare intre stofa deja 

existenta si cea noua. 

 Partile de lemn pot prezenta variatii de culori sau 

de fibrozitati.Chiar daca toate produsele din lemn 

trec prin aceleasi procese de prelucrare, 

caracteristicile naturale ale lemnului permit variatii 

bazate pe varsta,fibrozitatea lemnului ,dar si bazate 

pe motive climatice ,iar acestea nu pot fi considerate 

defecte. 

 Stofele pot fi fabricate folosind metode diferite.De 

aceea unele tipuri pot avea caracteristici diferite si 

nu pot fi considerate defecte. 

 Partile functionale dotate cu mecanism pot scoate 

unele sunete usoare. 

 Datorita faptului ca toata materia prima folosita 

la fabricarea produselor este noua ,pot aparea 

diferite mirosuri odata cu inlaturarea ambalajului. 

 Produsele care pot fi folosite ca si pat pot 

prezenta umflaturi in locul in care spatarul si sezutul 

se unesc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 



 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

GARANTIA PRODUCATORULUI EXCLUDE SITUATIILE DE MAI JOS : 

1.Cazul in care produsul nu a fost folosit in mod corespunzator, in conformitate cu manualul de utilizare. 

2.Cazul in care produsul nu a fost tinut in conditiile specificate in prezentul manual de utilizare. 

3.Orice daune rezultate din utilizarea produsului fara a tine cont de specificatiile din prezentul manual de utilizare 

,ghidul de intretinere si curatare, instructiunile de asamblare sau alte sugestii. 

4.Orice daune care pot aparea in caz de cutremur ,incendiu sau alte catastrofe naturale. 

Recomandam de asemenea sa tineti cont de sugestiile de mai jos : 

-Certificatul de garantie sa fie completat si semnat de catre un vanzator autorizat in conformitate cu facturile si chitanta 

doveditoare. 

CONDITII DE GARANTIE : 

 Perioada de garantie incepe in conformitate cu data de pe chitanta si dureaza doi ani. 

 Garantia include produsul si toate partile componente ale produsului. 

 In cazul in care apar daune in perioada de garantie iar produsul este retinut pentru reparatii ,perioada de garantie va fi 

marita cu perioada de reparative.Perioada de reparatie a produsului nu poate depasi 15 zile lucratoare.Aceasta perioada 

incepe cu data la care este semnalata defectiunea catre companie vanzatoare sau producatoare. 

 Daunele rezultate din folosirea necorespunzatoare a produsului nu sunt acoperite de garantie. 

- Sunt conforme cu descrierea dată de vânzător și posedă calitățile mostrelor sau modelelor folosite de către 

vânzător. 

- Corespund pentru scopurile pentru care bunurile de tipul acesta sunt în mod normal utilizate (mobilier de uz 

casnic). 

- Prezintă calitatea și performanțele care sunt normale pentru produsele de același tip și pe care cumpărătorul 

poate în mod rezonabil să le anticipeze, ținând cont de orice solicitare făcută, referitor la ele, prin publicitate sau 

etichetare. 

• Vânzătorul este de asemenea responsabil pentru orice lipsă a conformității rezultată dintr-o instalare incorectă dacă: 

- Instalarea a constituit parte din contractul de vânzare și bunurile au fost instalate de către vânzător sau sub răspunderea sa. 

- Produsul a fost instalat de către cumpărător dar instalarea incorectă a fost urmarea unor deficiențe din instrucțiunile de instalare, 

utilizare și întreținere. 

- Vânzătorul este răspunzător față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate 

produsele, dar nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare - cumpărare 

consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate 

își are originea în materialele furnizate de consumator. 

• Răspunderea vânzătorului este angajată dacă lipsa de conformitate apare în termen de 24 luni calculat de la livrarea produsului. 

• Cumpărătorul trebuie să informeze vânzătorul asupra oricărui defect ce ar produce agravarea defectiunii sau ar pune in pericol 

utilizatorul imediat ce a constatat defectul. 

• Deteriorarea, pierderea, imposibilitatea de a prezenta eticheta de produs(cod de bare, serii de identificare etc) invalidează dreptul 

de garanție și exonerează vânzătorul de orice obligații. 

• Nu montati, nu folositi si/sau nu continuati folosirea produselor defecte si/sau cu defecte. 

 Montarea, folosirea si/sau continuarea folosirii produselor ce prezinta defecte de orice fel poate implica riscuri pe care vi le asumati 

in totalitate, reprezinta acceptul dvs. de a le pastra “asa cum sunt” dar anuleaza si posibilitatea de a formula reclamatii ulterioare. 

• Nu montati/instalati componente ce se presupun a fi defecte, continuarea montajului implica pastrarea lor asa cum sunt si asumarea 

oricaror efecte neplacute ulterioare. 

• Orice reparare sau înlocuire va fi realizată într-o perioadă rezonabilă de timp, stabilită de comun acord între vânzător și 

cumpărător, perioadă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul, după caz, a adus la cunoștința 

vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui 

document de predare-primire. 

 

 



 

CERIFICAT DE GARANTIE 

 

SC MOBILA MAX CENTER SRL                                                                    CUMPARATOR : ……………………………….. 

ADRESA : ADUNATII COPACENI                                                                 ADRESA :………………………………………….. 

TELEFON : 0730.371.615                                                                        LOCALITATEA :…………………………………… 

NR INREG COM : J40/6104/2021                                                            TELEFON:………………………………………….. 

COD FISCAL : RO 44047455                                                                    COD FISCAL :……………………………………… 

CONT _____________________                                                            NR. INREG.COM. :………………………………. 

BANCA ____________________                                                           CONT:…………………………BANCA …………. 

CERTIFICAT DE GARANTIE 

SERIAB-ELT-MAX/……………….. 

INCHEIAT AZI :……………………. 

PUNCT DE LUCRU /UNIT. VANZARE :……………………………………. 

ADRESA PUNCTULUI DE LUCRU :………………………………………… 

TIP(DENUMIRE)PRODUS………………………………………………………………………………….. 

SERIE/COD PRODUS………………………………………………………………………………………… 

COMPOZITIE/MATERIALE………………………………………………………………………………… 

PRODUCATOR…………………………………………………………………………………………………. 

IMPORTATOR………………………………………………………………………………………………….. 

DURATA MEDIE DE UTILIZARE………………………………………………………………………… 

PERIOADA DE GARANTIE ……………………………………………………………………………… 

Prezentul certificat ți-a fost înmânat cu ocazia achiziționării sau livrării Produsului, după caz, și este emis în baza garanției comerciale 

oferită de Vânzătorpentru Produs (”Garanție Comercială”) și nu afectează în niciun mod drepturile consumatorului, conform prevederilor 

Ordonanței de Urgență nr.140/30.12.2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (”OUG nr. 140/2021”). 

Conform Art.12 din alin. 1 lit.C din OUG nr 140/2021,prevede in primul rand repararea produsului; inlocuirea produsului cu unul 

identic(daca reparatia nu este posibila)  respective restituirea contravalorii produsului (dupa intrarea acestuia in stocul vanzatorului) daca 

repararea/inlocuirea acestuia  nu este posibila. 

Compania MOBILA MAX CENTER SRL se angajează să garanteze conformitatea produselor achiziționate, conform prevederilor legale, într-

un termen de 24 luni de la livrarea produsului în condiții de folosință corespunzătoare. 

Durata medie de utilizare a produselor(in mod corespunzator),de mobilier,mobilier tapitat si saltele este de 5 ani. 

Perioada de garanție pentru produsele de mobilier, mobilier tapițat și saltele (mobilierul pentru holuri, dining, dormitoare și camere de 

tineret, camere de zi - living, bucătării, mese, scaune și colțare, canapele și fotolii) este de 24 luni de la data emiterii facturii și se referă 

la mobilerul utilizat pentru uz casnic.De asemenea , art 12. Alin. 3 din OUG  nr 140/2021 prevede ca , in cazul inlocuirii bunurilor 

,vanzatorul le preia fara a percepe costuri suplimentare cumparatorului. 

La solicitarea de aducere a produsului  la conformitate/remediere a deficientelor constatate in perioada de garantie  legala, este 

obligatore prezentarea certificatului de garantie in original,insotit de documentele de achizitie a produsului (factura fiscala ,chitanta,bon 

fiscal). 

Perioada de garantie incepe sa curga de la data de vanzare/achizitionarii produsului. 

Pierderea certificatului de garantie si a documentelor de achizitie sau neprezentarea acestora la solicitarea de repararea/aducere la 

produsului la conformitate ,genereaza pierderea/anularea garantiei. 

La solicitarea acordarii garantiei, produsul trebuie sa fie prezentat impreuna cu toate accesoriile acestuia si in masura in care este posibil 

,in ambalaj original. 



                 

CONDITII DE GARANTIE  

 



 

PIERDEREA GARANTIEI 

 

1.Neprezentarea la solicitarea reparatiei,a 

facturii originale de cumparare a 

produsului ,insotita de chitanta. 

2. Nerespectarea de catre comparator a 

conditiilor de manipulare ,utilizare si 

intretinere ,prospectele si instructiunile 

ce insotesc produsul la livrare si de care 

cumparatorul a luat la cunostinta. 

3.Incredintarea produsului spre a fi 

reparat altor personae (firme 

neautorizate) 

 

 

CUMPARATOR                      IMPORTATOR  

                                         SC MOBILA MAX 

 



 

SSCHITA MONTAJ PENTRU CANAPELE 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

WWW.MOBILAMAX.RO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


