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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 ani

Aparate foto Mirrorless 2 ani

Obiective NIKKOR 2 ani

Obiective NIKKOR Z 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



Nikon oferă 2 ani de garanție aparatelor foto Nikon DSLR și Mirrorless, în România.

Garanția de 2 ani (Garanție de conformitate)

Tradiția Nikon.
Încă de la primele produse optice lansate în 1917, Nikon și-a construit un renume în ceea ce privește calitatea construcției. 
Rezistența primului aparat SLR al producătorului japonez, Nikon F, este proverbială, acesta dovedindu-și capacitatea de a ține piept 
chiar și gloanțelor. Noile aparate DSLR și Mirrorless și noile obiective păstrează aceasta tradiție, majoritatea profesioniștilor folosind 
Nikon în condiții extreme datorită rezistenței excepționale.

Fiabilitatea aparatelor Nikon.
Modul în care sunt construite și produse aparatele Nikon DSLR și Mirrorless conferă o fiabilitate deosebită. Caracteristici precum 
sigilarea împotriva umezelii și a prafului, declanșatorul testat la 100.000 sau 150.000 de cicluri, sistemele de curățare ale senzorului 
asigură o utilizare fără probleme a aparatului pe o perioada lungă de viață.

Service la standarde occidentale.
În afara de calitatea tehnică deosebită a aparatelor Nikon DSLR și Mirrorless , interesul nostru este de a pune la dispoziția utilizatorilor 
un centru de service la cele mai înalte standarde. Dorim să oferim soluții rapide și profesioniste, oricare ar fi problema pe care 
utilizatorii o întâmpină cu aparatul sau obiectivul Nikon.

Se aplică tuturor aparatelor foto Nikon DSLR și Mirrorless dacă:

• Aparatele Nikon DSLR, Mirrorless și obiectivele sunt achiziționate de la unul dintre partenerii autorizați Nikon**  
din România după 1 septembrie 2010.

• Aparatelor foto COOLPIX achiziționate din România de la partenerii autorizați Nikon*.
• Blițurilor Speedlight achiziționate din România de la partenerii autorizați Nikon*.

Pentru a beneficia de oricare din duratele de garanție menționate este necesar:

• Să se prezinte bonul de achiziție și certificatul de garanție în original.
• Produsul să nu fie avariat fizic în niciun fel.
• Produsul să fi fost utilizat în conformitate cu specificațiile tehnice din manualul de utilizare.
• Să nu se fi intervenit fizic sau software asupra produsului de o persoană neautorizată.
• Să fie respectate toate condițiile prezente în certificatul de garanție.

GARANȚIA DE CONFORMITATE: 24 luni și DURATA MEDIE DE UTILIZARE : 24 luni – pentru Aparate Foto NIKON cu excluderile ce 
urmează privind acumulatorii reîncarcabili, componentele vândute postgaranție sau consumabilele.

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 post-
garanție.

* Exclusiv produsele Nikon importate oficial în România de către S.C. SKIN Media S.R.L.

* 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.


