Termeni şi condiţii
1. La prezentarea produsului este necesar de a avut buletinul de identitate și fișa de însoțire (în variantă
originală) cu un termen de valabilitate de cel puțin încă o lună.
2. Compania Darwin este în drept de a refuza rezoluţiunea contractului de vînzare-cumpărare a bunului, în
cazul în care acesta a fost înstrăinat terţelor persoane.
3. Compania Darwin își asumă dreptul de a refuza primirea produsului, dacă acesta întrunește cel puțin
una din următoarele condiții:
 Nu se conectează sau nu se încarcă timp de 30 de minute;
 Ecranul este crăpat;

 Carcasa sau ecranul este uzat pe o suprafață mai mare de 25%;
 Are cod de blocare care nu poate fi anulat;

 Este blocat de către operator (poate fi primit cu un preț redus doar dacă starea acestuia este fără
defecte fizice și are cutia cu încărcătorul în complectație);
 Lucrează doar cu R-Sim;

 Este blocat pe iCloud sau în alt mod;

 La tablete sau produse Apple lipsește încărcătorul;

 Prezența prafului sub sticla ecranului sau a camerei;

 Acumulatorul lipsește sau nu este funcțional (este umflat);
 Nu funcționează camera (foto, video);

 Modulul camerei este cu defect (fond violet sau iluminare neuniformă);
 Pe ecran persistă pete sau dungi de diferite culori;

 Urme vizibile de pătrundere a lichidului (pete, rugină sau orice alt indiciu care rezultă din
pătrunderea acestuia în dispozitiv);
 Produsul a fost dezasamblat;

 Unul din senzori nu funcționează;

 Deteriorare fizică sau funcțională a senzorului ecranului;

 Lipsa unei părți a carcasei (capacul din spate, butoane, etc);
 Deteriorări mecanice a carcasei (deformări, bucăți rupte);
 Imposibilitatea de a efectua sau a primi apeluri;
 Nu funcționează speaker-ul sau microfonul;
 Dispozitivul nu este original.
4.
5.
6.
7.

Clientul confirmă că dispune de capacitatea deplină de exercițiu.
Clientul garantează că este proprietarul bunului şi este autorizat să-l gestioneze.
Clientul garantează că bunul nu este gajat, nu este grevat în alt mod şi nu este obiectul vreunui litigiu.
Clientul confirmă că şi-a dat acordul la colectarea şi prelucrarea a datelor cu caracter personal, de către
compania Darwin.

