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Garanția oferită de Restart Service pentru produsele NIKON

Grupa de produse NIKON

Garanția oferită de Restart Service
pentru produsele NIKON
România.

Aparate foto COOKPIX

2 ani

Aparate NIKON 1

2 ani

Aparate foto DSLR

2 sau 3 ani

Obiective NIKKOR

2 ani

Obiective NIKKOR 1

2 ani

Blițuri SPEEDLIGHT

2 ani

Accesorii Foto (baterii, încărcătoare)

1 an

Binocluri fără componente electronice

10 ani

Binocluri cu componente electronice

1 an

Lunete arme

2 ani

Lunete arme cu componente electronice

1 an

Garanția de 3 ani*
Se aplică tuturor aparatelor foto Nikon DSLR dacă:
• Aparatele Nikon DSLR sunt achiziționate de la unul dintre partenerii autorizați Nikon** din România după 1 septembrie
2010.
• Aparatele Nikon DSLR sunt înscrise la adresa www.nikonisti.ro/comunitate în maximum 30 zile de la achiziție.
GARANȚIA COMERCIALĂ, se adresează consumatorilor persoane fizice și include garanția de conformitate (nu se adaugă
acesteia). Garanția comercială de 3 ani (dacă este oferită) se acordă pentru aparatele DSLR (Digital Single Lens Reflex) și include
și completează garanția de conformitate până la atingerea perioadei de 3 (trei) ani (2 ani conformitate plus 1 an extragaranție)
doar dacă cumpărătorul înregistrează numărul serial al produsului pe site-ul http://www.nikonisti.ro (unde se creează un cont de
utilizator conform procedurii afișate pe site) în maxim 30 (treizeci) de zile de la data achiziționării sau livrării în cazul comerțului
online. Termenul de înscriere se calculează conform art. 181 din N.C.P.C pentru zile calendaristice - ,, când termenul se socotește
pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlinește, iar data achizitiei este cea
inscrisă pe factura.”
Pentru a beneficia de garanția comercială este necesară dovada achiziționării din România a produselor respective, de la
magazinele partenere sau prin comerț online, care comercializează produse importate prin S.C. Skin Media S.R.L., sunt modelul
indicat neechivoc în factură și sunt folosite casnic, în afara activității comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori
liberale. Pentru a beneficia de perioada de garanție extinsă consumatorul are în sarcina sub sancțiunea pierderii acestui drept să
dețină documentele fiscale de proveniență ale bunului și ,,Certificatul de Garanție” pe care să fie menționat în mod neechivoc
că produsul beneficiază de garanția comercială și durata acesteia. Dacă specificațiile producătorului indică pentru modelul
achiziționat un anumit număr de cadre pentru care diverse componente sunt testate (ex. obturator) și acel component suferă o
uzură accentuată din cauza folosirii excesive și a depășirii numărului de cadre pentru care respectivul component a fost testat,
garanția comercială pentru acel component (menționat în specificațiile producătorului expuse pe site-ul oficial al acestuia sau în
manualul de utilizare al produsului) este incidență doar până la atingerea numărului de cadre pentru care a fost testat.
Produsele achiziționate de persoane fizice autorizate, societăți comerciale, sau persoane fizice care acţionează în scopuri
comerciale, industriale sau de producţie, artizanale ori liberale nu beneficiază de garanție comercială. Prin achiziționarea acestui
produs, consumatorii persoane fizice care utilizează aparatul pentru activități de fotografie profesională sau semiprofesională (se
pot identifica după numele înscris în factură ca persoane care își fac publicitate pe internet și vând produse foto, servicii foto sau
organizează cursuri de fotografie contracost), consimt că nu vor beneficia de garanție comercială.
Fără această înregistrare, aparatele foto Nikon DSLR vor rămâne în garanție pentru o perioadă de 2 ani.
- Garanția extinsă nu este transmisibilă la revânzarea produsului. Garanția extinsă poate fi acordata numai primului utilizator în al
cărui cont de pe www.nikonisti.ro este înregistrat produsul.
** Exclusiv produsele Nikon importate oficial în România de către S.C. SKIN Media S.R.L.

Garanția de 2 ani (Garanție de conformitate)
Se aplică următoarelor produse, în următoarele condiții:
• Aparatelor foto DSLR și obiectivelor achiziționate de la partenerii autorizați Nikon* din România dar neînregistrate
pe www.nikonisti.ro/comunitate în maximum 30 zile de la achiziție.
• Aparatelor foto COOLPIX achiziționate din România de la partenerii autorizați Nikon*
• Aparatelor foto Nikon 1 NIKKOR și obiectivelor 1 NIKKOR achiziționate din România de la partenerii autorizați Nikon*
• Blițurilor SPEEDLIGHT achiziționate din România de la partenerii autorizați Nikon*
GARANȚIA DE CONFORMITATE: 24 luni și DURATA MEDIE DE UTILIZARE : 24 luni – pentru Aparate Foto NIKON cu excluderile ce
urmează privind acumulatorii reîncărcabili, componentele vândute postgaranție sau consumabilele.
* Exclusiv produsele Nikon importate oficial în România de către S.C. SKIN Media S.R.L.

Garanția de 1 an
Se aplică următoarelor produse, în următoarele condiții:
• Accesoriilor foto (baterii, încărcătoare) achiziționate de cel mult 1 an de la partenerii autorizați Nikon* din România
GARANȚIA DE CONFORMITATE: 12 luni și DURATA MEDIE DE UTILIZARE : 12 luni - pentru acumulatorii reîncărcabili NIKON
GARANȚIA DE CONFORMITATE: 6 luni și DURATA MEDIE DE UTILIZARE : 6 luni - pentru consumabile și componente vândute
postgaranție.
* Exclusiv produsele Nikon importate oficial în România de către S.C. SKIN Media S.R.L.

