
SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR 5 

Adresa: BUCURESTI SECTORUL 3 

(BUCURESTI), STR GHEORGHE PETRESCU NR 

55

CIF: 31057333

Nr. la Reg. Com.: 

Cont: 

Banca: 

Tel: 0759993263 

Adresa: Loc.BOSANCI, jud.SUCEAVA, 

Str.Pompier Gheorghe Coltuneac, Nr.4, Cod postal 

727045

Cod fiscal:: RO18996892

Registrul Comertului: J33/1121/2006

Telefon: 0374494494 Fax: 0374494494

Web: www.fly-music.ro

Banca: 1.(RON) TRANSILVANIA - RO88 

SUCEAVA

Cont:   RO88BTRL03401202A60476XX Ron Bic: 

BTRLRO22

Banca: 2.(RON) RAIFFEISEN BANK - RO82 

SUCEAVA

Cont:   RO82RZBR0000060019090166 Ron Bic: 

RZBRROBU

Banca: 3.(RON) TREZORERIA SUCEAVA

Cont:   RO51TREZ5915069XXX003095 Ron Bic: 

TRZROBU

FACTURA TINE LOC DE CONTRACT DE 

FURNIZARE Conform art. 319 alin 29 din Legea nr 

227/2015 privind Codul Fiscal, factura este 

valabila fara semnatura si stampila

FACTURA
66387

FLY DEP

Nr.:

Seria:

Furnizor:

S.C. FLY MUSIC S.R.L.

28.02.2022Data:

Denumirea produselor si serviciilor CantitateU.M.
ValoareCota

Nr.

crt.

Pret unitar
fara T.V.A.

T.V.A.
Valoare

fara T.V.A.

 4BUC393504 STAIRVILLE REVUE LED 120 COB 7000K 

DMX

1  1,050.4202  4,201.6808  798.319419 %

SICAP. Data scadenta: 30.03.2022, (30 zile)

Semnatura si

stampila

furnizorului
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Sistem propriu de imprimare si numerotare conform Legii 571/2003 privind Codul Fiscal. (Numar total pozitii: 1) Pagina 1 din 1

Date privind expeditia:

Numele delegatului:

Semnaturile:

28.02.2022 ora: 10:41Data expediere:

Nr:                  Mijloc de transport:

 798.32 4,201.68TOTAL

Total:

Lei

 5,000.00

Semnatura

de

primire

DEPOZIT D

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Nr.: Data:

Prin prezentul certificat de garanţie, se atestă ca următoarele produse furnizate de Fly Music SRL:

66387 28.02.2022

Nr. buc.Denumirea produselor si serviciilor
Nr.

crt.
Cod produs Serie / Nr. lot

Termen de 

garantie

STAIRVILLE REVUE LED 120 COB 7000K DMX1 393504  4,00

achiziţionate de SCOALA GIMNAZIALA DE ARTE NR 5 domiciliat în BUCURESTI SECTORUL 3 (BUCURESTI), STR GHEORGHE 

PETRESCU NR 55 beneficiază de garanţie în condiţiile Drepturilor Consumatorului prevăzute în O.G. 21/1992, Legea nr. 449/2003, 

vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora.

Mai jos regăsiţi un sumar cu întrebări frecvente legate de garanţia produselor noastre, pe care vă invităm să-l citiţi:

1. Există excepţii la garanţia oferită?

Accesoriile, consumabilele sau componente casante ale produselor precum anciile, corzile, cheiţele de chitară, beţele de tobă, 

muștiucele, cablurile, becurile, lichidele, bateriile etc. nu beneficiază de garanţie. Semnele de uzură de asemenea nu intră în 

garanţie, doar în cazul în care au apărut în ciuda utilizării normale sau din cauza manufacturii deficitare a instrumentului. Cu alte 

cuvinte: chiar și un saxofon scump arată urât după o vreme dacă nu este curăţat, și orice boxă dată la maxim poate avea 

probleme. Până și cele mai zdravene chitare se vor sparge, sau vor suferi daune la componentele lor (doze, cheiţe etc) dacă sunt 

scăpate pe podea. Suntem foarte devotaţi, însă nici noi și nici producătorul nu putem fi responsabili pentru utilizarea 

necorespunzătoare a produsului sau neglijenţă.

2. Cum procedez dacă se strică ceva?

Vă rugăm contactaţi în primă instanţă echipa serviciului clienţi deoarece ei vă pot îndruma către următorul pas. Expedierea 

produsului în garanţie către service poate fi făcută doar după aprobarea noastră în prealabil. De ce? Aţi fi surprinși câte probleme 

(la prima vedere) nu sunt... probleme, și se pot clarifica simplu prin comunicare.

3. Dar dacă un produs este complet ireparabil?

Un produs ireparabil este înlocuit cu unul nou. Dacă același model nu mai este disponibil, vă vom oferi un produs alternativ din 

aceeași gamă de preţ sau vă vom rambursa întreaga sumă plătită. Chiar și în ultimele zile ale garanţiei de trei ani. Totuși acestea 

se aplică desigur, doar utilizării corecte a produsului achiziţionat.

4. OK, dar niște termeni și condiţii detaliate cu privire la garanţie nu aveţi?

Garanţia producătorului (dacă este cazul) rămâne neschimbată, însă din moment ce noi extindem garanţia, există mai puţine 

riscuri pentru voi. Dorim să vă scutim și pe dvs. dar și pe noi de explicaţii ale unor termeni juridici. Dacă însă stăpâniţi terminologia 

specifică dreptului, intraţi la rubrica termeni și condiţii pe site-ul nostru.


