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Stimaţi parteneri, 

  

Începând cu 15 noiembrie 2018, Makita România oferă un nou serviciu 

utilizatorului final cu referire la garanţia produselor comercializate, astfel: 

 

Garanţia Extinsa*:  

  

Se adresează utilizatorilor finali (persoane fizice și juridice) care 

achiziţionează maşini şi accesorii electrice comercializate de Makita 

România SRL (aferente programelor Scule electrice pentru construcţii 

şi Păduri, Parcuri şi Grădini) şi identificabile prin seria unică a 

produsului, care vor beneficia de Garanţie Extinsă* de 36 de luni.  

(*cu exceptia maşinilor prevăzute în nota de subsol) 

 

Încărcătoarele şi acumulatorii Li-ion (în limita a 500 de încărcări) 

beneficiaza de Garanţie Extinsa* de 24 luni indiferent dacă sunt 

achiziţionati ca echipare standard a maşinilor sau separat ca accesorii 

electrice. 
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Condiţiile de acordare a Garanţiei Extinse* sunt: 

  

1. Achiziţionarea de maşini şi accesorii electrice comercializate de Makita 

România SRL (aferente programelor Scule electrice pentru 

construcţii şi Păduri, Parcuri şi Grădini şi identificabile prin seria 

unică a produsului), prin Distribuitorii autorizati de pe teritoriul 

României (https://www.makita.ro/dealer-locator.html) 

2. Înregistrarea Seriei maşinii şi/sau a Acumulatorilor şi 

Încărcătoarelor în cadrul secţiunii dedicate Garanţiei Extinse* de pe 

site-ul www.makita.ro/3-ani-garantie, în termen maxim de 30 de zile 

calendaristice de la data documentului fiscal de achiziţie. 

3. Emiterea documentului de 3 ani garanţie. 

 

*sunt excluse de la acordarea Garanţiei Extinse următoarele categorii de maşini:  

• Maşini cu motor termic 

• Maşini pneumatice şi compresoare 

• Aparate de măsură cu laser 

• Lanterne  
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Pentru a beneficia de Garanţia Extinsă*, utilizatorul final va prezenta 

Centrului Service cumulativ următoarele documente:  

  

1. Documentul fiscal de achiziţie. 

2. Garanţia Standard – Certificatul original emis de Makita România SRL. 

3. Garanţia Extinsă – Certificatul emis la înregistrarea produsului pe 

www.makita.ro/3-ani-garantie 

  

Lipsa oricărui document din cele de mai sus duce la invalidarea Garanţiei 

Extinse. 
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