
Cablul de încălzire sau covorul de încălzire de sub pardoseală MAGNUM sunt 
garantate pe întreaga durată de viață a podelei sub care sunt montate, cu 
excepția situațiilor descrise mai jos (vă rugăm să acordați atenție și condițiilor 
de garanție listate la finalul prezentei garanții).

Garanția pe viață se aplică doar dacă: 

1. Sistemul de încălzire prin pardoseală este instalat într-un spațiu rezidențial al unei familii, 
ocupat de cel care îl deține în mod legal.
2. Sistemul de încălzire prin pardoseală este înregistrat on-line după achiziționare în maximum 
30 de zile de la achiziționare. Înregistrarea se face prin completarea formularului de pe adresa 
web www.magnumheating.ro/Garanție. După completare certificatul urmează a vă fi trimis.
3. Sistemul de încălzire a fost legat la o împământare și protejat prin intermediul unui Dispozitiv 
de Curent Rezidual (DCR) tot timpul.
4. Instalația electrică este efectuată de un electrician autorizat, în conformitate cu Regulamentele 
IEE.

Garanția covorului de încălzire prin pardoseală sau a cablului și a termostatelor este nulă dacă 
suprafața podelei care acoperă sistemul de încălzire prin pardoseală este deteriorată, ridicată, 
înlocuită, sau acoperită cu alte straturi de podea. Perioada de garanție începe de la data 
achiziției. Dacă există un defect de producție în cadruș produsului furnziat de MAGNUM Heating 
Group, nu vor fi solicitate costuri pentru investigații/ reparații. În orice alt caz costurile 
investigațiilor/reparațiilor vor fi suportate de dumneavoastră. 

Pentru a preveni neînțelegerile: În cele mai multe dintre cazuri este posibilă identificarea 
cauzelor deteriorării externe a cablului de încălzire. Doar în momentul investigației se poate 
determina dacă este posibilă identificarea poziției unei probleme și dacă sistemul de încălzire 
poate fi reparat. Dacă problema/defectul sistemului de încălzire este altceva decât o eroare 
thenică a produsului, nu se va acorda nici o garanție pentru reparația (sau reparațiile) executate 
sau pentru funcționarea sistemului de încălzire în viitor. Termenii de garanție oferite de 
producătorul/distribuitorul sistemului de încălzire nu se mai aplică. Acest lucru nu afectează 
drepturile dumneavoastră statutare. MAGNUM/C&F nu poate fi trasă la răspundere pentru 
defecțiuni incidentale sau pe cale de consecință, incluzând dar nefiind limitate la cheltuieli 
suplimentare cu utilitățile sau la daune ale proprietății.

MAGNUM Heating Group nu este responsabil pentru:

1. Daune sau reparații necesare ca urmare a unei instalării defectuoase.

2. Deteriorare ca urmare a inundațiilor, incendiilor, fulgerelor, accidentelor, atmosferei corozive 
sau a altor condiții aflate în afara controlului MAGNUM Heating Group.

3. Utilizarea unor componente sau accesorii care nu sunt adecvate sau compatibile cu sistemul 
de încălzire prin pardoseală.
4. Piesele nu sunt furnizate sau desemnate de MAGNUM Heating Group.

5. Deteriorări sau reparații necesare ca urmare a utilizării, întreținerii, operării sau întreținerii 
necorespunzătoare.

6. Orice deteriorare cauzată de conductele de apă înghețate sau rupte din în caz de defecțiune a 
echipamentului.
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