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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 : 

1.Perioada de garantie incepe in conformitate cu data de pe 

chitanta si dureaza doi ani. 

2.Garantia include produsul si toate partile componente ale 

produsului. 

3.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. 

4.Daunele rezultate din folosirea necorespunzatoare a produsului 

nu sunt acoperite de garantie. 
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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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


