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GARANȚIA “ORICE S-AR ÎNTÂMPLA” 
Data: 01.01.2015 

 

Garanția ”ORICE S-AR ÎNTÂMPLA” pune la dispoziția clienților, un program ce oferă 
satisfacție, siguranță și libertate în alegerea echipamentului de etichetare DYMO. 

Ea oferă numeroase beneficii: 

1.  Garanţia mulţumirii: 

Clientul poate utiliza produsul pentru lucru sau uz personal, insa, daca nu este complet mulţumit de 

echipamentul achiziţionat, îl poate returna în termen de două săptămâni de la data achiziţionării. "Orice s-

ar întâmpla!  

Suntem convinși că veți obține doar beneficii utilizand produsele noastre și lucrând cu noi în programe de 

instruire. 

Dacă din diferite motive, consideri că produsele nu ți-au fost utile – anunță-ne.  

Îți vom rambursa integral suma plătită! Noi nu îți promitem, îți garantăm! 

2.  Acoperire în caz de deteriorare accidentală: 

Sanco Grup va înlocui echipamentul dacă acesta a fost deteriorat accidental în primele 3 luni de la data 

achiziţionării. Orice s-ar întâmpla!. 

3.  Acoperire în caz de furt: 

Sanco Grup oferă clienţilor un echipament identic sau unul echivalent. 

În cazul în care aparatul de etichetat original a fost furat în primele 3 luni de la data achiziţionării. 
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Este suficienta prezentarea procesului verbal eliberat de Politie si o copie a facturii care dovedeste 

achizitionarea echipamentului de la Sanco Grup.  
 

Garanția “ORICE S-AR INTAMPLA” este un pachet oferit gratuit clienţilor menit să le confere 

acestora o siguranţă suplimentară în ceea ce priveşte calitatea și fiabilitatea echipamentelor distribuite de 

Sanco Grup srl. 

De asemenea, ne dorim ca, în această situaţie economică, clienţii noştri să beneficieze de libertate de a 

alege produsul potrivit nevoilor lor. 

Termene şi condiţii: 

- Va fi valabilă doar pentru echipamente DYMO achizitionate în perioada 01.01.2015 – 15.12.2015; 

Această garanție specială este valabilă pentru toate produsele DYMO; 

- Ea este suplimentara garantiei oferita de producator 2+1 (la inregistrarea produsului) pentru 

produsele profesionale sau 1+1 an garantie (la inregistrarea produsului) pentru produsele 

industriale. 

- Produsele care beneficiaza de aceasta garantie vor avea pe certificatul de garantie inscrisul: 

Garanția “ORICE S-AR INTAMPLA”. 

Nota: pe certificatul de garanție se va aplica suplimentar o stampilă cu acest înscris. 
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