
Cap. I - DECLARAȚIE DE GARANȚIE:
Vânzătorul – in continuare Naturlich, -  este societatea S.C. LARIX MOBILA SRL, cu sediul 
social în Reghin, strada Iernuțeni nr 56, județ Mureș, având  număr ordine la Oficiul 
Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Mureș J26/2430/1992, cod identificare 
fiscala RO 1239422, cont IBAN RO31 INGB 0011 0000 2843 8911, deschis la ING Bank NV 
Amsterdam, email hallo@naturlich.ro, telefon 0374 34 71 71, fax 0265-5119912, în 
calitate de Garant, emite prezentul

CERTIFICAT DE GARANȚIE 
prin care asigură consumatorii că au dreptul la măsuri corective din partea Naturlich, fără 
costuri, în caz de orice neconformitate a bunurilor care există în momentul livrării bunurilor 
şi care este constatată în termen. Măsurile corective nu sunt afectate de eventuala garanţie 
comercială.
Procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorul pentru a obţine aducerea în aplicare a 
garanţiei comerciale și condiţiile garanţiei comerciale sunt prevăzute în acest Certificat de 
garantie (in continuare ”Certificatul”).
Prezentul certificat se acordă numai in caz de folosire a bunurilor în scop normal  (exclus 
utilizare industriala, comerciala, etc).  
Drepturile conferite Cumparatorului Consumator in temeiul OUG nr. 140/2021 si OUG nr. 
141/2021 nu sunt afectate prin garantiile comerciale oferite.

Vânzătorul  atesta calitatea produsului cumparat, conform elementelor caracteristice 
postate pentru modelul prezentat in magazinul Naturlich de unde se cumpara produsul.
Desi produsul nu a fost proiectat si construit pentru o anumita durata medie de utilizare, 
Vânzătorul declara ca acesta are durabilitate, respectiv are capacitatea de a-si mentine 
functiile si performanta necesare in cursul utilizarii normale, respectiv in conditiile 
indeplinirii termenilor si conditiilor prezente.

Pentru decoratiuni, care nu reprezinta bunuri de folosinta indelungată si textile Naturlich 
acorda o garantie de 30 de zile de la Vanzare, pentru neconformitati sau vicii ascunse 
existente la livrare. Pentru produse de folosință îndelungată, definite ca produse relativ 
complexe, constituite din piese şi subansambluri, proiectat şi construit pentru a putea fi 
utilizat pe durată medie de utilizare şi asupra căruia se pot efectua reparaţii sau activităţi de 
întreţinere se acorda garantie 2 ani pentru persoane fizice si 12 luni profesionisti.

Garantia legala de conformitate nu acopera producerea deficientelor la bunuri in cadrul 
unor actiuni/inactiuni riscante precum: activitati sportive, profesionale, casnice; transport; 
manipulare; purtare; pastrare; depozitare; lovire directa/indirecta; curatare, intretinere si 
reparare in neautorizate; neindeplinirea termenilor si conditiilor prezente; expunerea 
bunurilor la contact cu medii distructive care le uzeaza prematur, precum: praf, fum, abur, 
ploaie acida, campuri electromagnetice, substante chimice precum: solventi, inalbitori, 
produse petroliere, adezivi, acizi, saruri, produse cosmetice sau produse de curatare, clor 
sau substante care contin clor, inclusiv apa care le contine; plasarea mecanismelor la 
variatii de temperatura in afara intervalului de temperatura in care acestea pot functiona 
normal (15°C ÷ 40°C); mentinerea bateriei in stare consumata in interiorul mecanismului 
inlocuiri de parti componente sau de elemente consumabile ale bunului, neautorizate de 
Producatorul bunului; functionarea anormala a mecanismelor/partilor componente ale 
bunurilor in urma actiunilor/inactiunilor riscante mai sus mentionate.

Prin astfel de actiuni/inactiuni riscante se pot produce deficiente functionale si/sau 
structurale ale bunului, deficiente de aspect si/sau de textura, precum: abraziuni, 
impregnari, pori, fisuri, zgarieri, corodari, decolorari, deformari, ruperi, desprinderi, etc.
Nu poate fi interpretat ca fiind defect de material: patina naturala specifica a bunurilor care 
contin elemente din piele naturala, lemn, sau alte materiale naturale, ca urmare a folosirii 
normale a acestor bunuri; impregnarea vopselei elementelor din piele pe alte obiecte sau 
invers, care nu este reversibila; pretratarea sau curatarea elementelor de 
piele/textile/silicon prin care se poate modifica aspectul/textura acestora; deteriorarea 
ireversibila a bunurilor ca urmare a purtarii in interiorul acestora obiectelor ascutite, 
taioase, voluminoase, grele si a altora asemenea, precum si oricaror substante de contact.
Pentru curatarea bunurilor se poate folosi un material textil moale si foarte putin umezit. 
Bunurile cu fete textile se pot curata de praf cu o perie moale (perie de haine), curata si 
uscata.

In caz de contact accidental al oricarui bun cu substante care-i pot cauza deficiente, 
acesta trebuie doar tamponat usor cu un material textil moale.
Vazele expuse au rol decorativ, nu sunt destinate a fi umplute cu apa, daca nu se precizeaza 
altfel sau nu se expune simbol privind "Rezistenta la Apa".

Pentru a putea beneficia de garantii, Cumparatorul trebuie 

sa:

-    sesizeze in termenul de garantie legala de conformitate o deficienta a bunului 
preexistenta la data vanzarii acestuia, deci necauzata de actiunile/inactiunile riscante mai 
sus mentionate;
-    faca in termenul de garantie comerciala solicitarea de garantie, cu respectarea 
conditiilor cumulative prevazute de acestea si sa o depuna in termen la magazinul 
Vanzator;
-    sa aduca la magazinul vanzator bunul care face obiectul sesizarii/solicitarii comerciale. 
In cazul bunurilor cu deficiente care fac obiectul actiunilor/inactiunilor riscante mai sus 
mentionate, costul de remediere, daca este cazul, va fi ofertat de catre Vanzator  la cererea 
Cumparatorului. Costul de remediere poate fi acceptat de catre Cumparator doar in scris, 
fie in cadrul procesului verbal, fie in alt mod agreat de parti.

In limita termenului legal de garantie, Vânzătorul raspunde fata de Cumparator pentru orice 
neconformitate care exista in momentul livrarii bunurilor si care este constatata in 
termenul de garantie. Orice neconformitate care este constatata in termen de un an de la 
data la care bunurile au fost livrate este prezumata a fi existat deja in momentul livrarii 
bunurilor, pana la proba contrarie, cu exceptia cazului in care aceasta prezumtie este 
incompatibila cu natura bunurilor sau cu natura neconformitatii sesizate.

In cazul in care lipsa de conformitate este constatata, Cumparatorul are dreptul de a 
beneficia de urmatoarele masuri corective: de aducerea la conformitate a bunurilor, de a 
beneficia de o reducere proportionala a pretului sau de a obtine incetarea contractului.
Pentru aducerea la conformitate a bunurilor, Cumparatorul poate opta doar in scris, intre 
reparatie si inlocuire, cu exceptia cazului in care masura corectiva aleasa ar fi imposibila 
sau, in comparatie cu cealalta masura corectiva disponibila, ar impune Vanzatorului costuri 
care ar fi disproportionate, luand in considerare toate circumstantele, inclusiv urmatoarele: 
valoarea bunurilor in cazul in care nu ar fi existat neconformitatea; gravitatea 
neconformitatii; daca masura corectiva alternativa ar putea fi executata fara vreun 
inconvenient semnificativ pentru Cumparator.

Reparatiile sau inlocuirile se efectueaza cu respectarea urmatoarelor conditii: fara costuri; 
intr-un termen rezonabil care nu poate depasi 15 zile calendaristice din momentul in care 
Vanzatorul a fost informat de catre Cumparator cu privire la neconformitate si care este 
stabilit de comun acord, in scris, intre Vaznator si Cumparator, fie in cadrul procesului 
verbal, fie in alt mod agreat de parti, luandu-se in considerare natura si complexitatea 
bunurilor, natura si gravitatea neconformitatii si efortul necesar pentru finalizarea 
reparatiei sau inlocuirii, fara vreun inconvenient semnificativ pentru Cumparator, tinand 
seama de natura bunurilor si de scopul pentru care Cumparatorul a solicitat bunurile in 
cauza.

Termenele de garantie se prelungesc in cazul reparatiei bunului cu perioada scursa de la 
data reclamatiei scrise a Cumparatorului si pana la data predarii bunului catre acesta in 
stare de functionare normala, iar in cazul inlocuirii bunului, cu un nou termen de garantie.
Vanzatorul poate refuza sa aduca la conformitate bunurile daca reparatia sau inlocuirea 
este imposibila sau i-ar impune costuri care ar fi disproportionate in comparatie cu alte 
masuri corective disponibile, luand in considerare valoarea bunurilor in cazul in care nu ar fi 
existat neconformitatea sau gravitatea neconformitatii.

In cazul bunurilor care prezinta un anumit grad de neconformitate, Cumparatorul are 
dreptul de a obtine masura corectiva a reducerii proportionale a pretului bunurilor 
respective, reducere echivalenta cu diminuarea valorii acestora in comparatie cu valoarea 
pe care bunurile respective ar fi avut-o daca n-ar fi avut acel grad de neconformitate.
Cumparatorul are dreptul de a obtine masura corectiva de incetare a contractului daca 
celelalte masuri corective de readucere a bunului la conformitate sau de reducere 
proportionala de pret nu au putut fi realizate corespunzator, insa nu si in cazul in care 
neconformitatea bunului este minora, deoarece aceasta masura ar fi disproportionata in 
raport cu alte masuri corective.
Pentru a nu fi disproportionata fata de alta masura corectiva, costul oricarei masuri 
corective nu va putea depasi costul cel mai mic al oricareia dintre celelate masuri corective 
legale.

Optiunea Cumparatorului pentru o anumita masura corectiva se poate exprima in scris, in 
cazul in care neconformitatea bunurilor este constatata la scurt timp dupa livrare, fara a 
depasi 30 de zile calendaristice. Cumparatorul nu este obligat sa plateasca pentru 
utilizarea normala a bunurilor inlocuite in perioada care a precedat inlocuirea acestora, ci 
doar pentru producerea deficientelor la bunuri in cadrul actiunilor/inactiunilor riscante de 
genul celor mentionate in prezentul document.
Cumparatorii au obligatia sa elimine DEEE care fac obiectul colectarii selective. Vanzatorul 
poate prelua DEEE la magazineel vanzatoare daca comercializeaza produse 
electrocasnice/electrice

CERTIFICAT DE GARANTIE 
DECORAȚIUNI NATURLICH
30 zile produse deco, cu exceptia celor de folosinta indelungata
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