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DECLARAȚIE DE CONFORMITATE ȘI  GARANȚIE 
 

Prin prezentul document, declarăm pe propria răspundere, că produsele cuprinse  în tabelul de mai jos, la care face 
referire această declarație, respectă criteriile de  sănătate și securitate impuse în directivele și legislația aplicabilă și sunt 
realizate în  conformitate cu următoarele standarde: 

 
 

 
Produsele respectă următoarele  Directive Europene și legislație aplicabilă : 
2014/35/ EU referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor limite de tensiune 
HG 409/2016 privind stabilirea condițiilor pentru punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice de 
joasă tensiune 
2011/65/EU Directiva RoHS 
Regulamentul REACH nr. 1907/2006 cu completările ulterioare 

 

CERTIFICAT DE GARANȚIE (conform Legii 449/2003 modificata  și completată de Ordonanța nr.9 :2016) 

Prin prezentul certificat garantăm buna funcționare a produselor consemnate în declarația de conformitate de mai sus,daca sunt  
respectate de la data recepției regulile de: manipulare,depozitare , transport,instalare și utilizare 

Condiții de garanție:Garanția asigură consumatorului drepturile oferite de Legea 449/2003 capitolul 3;Răspunderea vânzătorului este 
angajată pentru orice neconformitate existentă la momentul livrării;Produsul se garantează pentru vicii ascunse necunoscute la livrare. 

Termen de garanție:12 luni de la data livrării. 
Modalități de asigurare a garanției:înlocuire.Termenul de înlocuire se va stabili de comun acord cu clientul. 
Se anuleaza garanția dacă:produsul se deteriorează în timpul transportului (dacă transportul nu este asigurat de producător);produsul se 

deteriorează datorită factorilor mecanici ,chimici ,termici din cauza nerespectării instrucțiunilor de: manipulare, 
transport,instalare,utilizare,   depozitare;Nu se prezintă  factura fiscala,declaratia de conformitate și certilicatul de garanție. 

Evidența activităților de service prestate asupra produsului:nu se impune. 
Reclamațiile se depun în scris la sediul firmei S.C. Omni Cable S.R.L Ernei Str.Principala Nr.175B sau pe adresa de e-mail 

office@omnicable.ro sau telefon 0265 244144.Termenul de răspuns la reclamație este de 7 zile lucrătoare. 
 

                                                                                                                                                 

Departament calitate                                                                                    Aprobat:ADM. Nagy Levente 
 

Nr. Denumire produs/ Tip produs Standard Nr.de referință DOP  Reacția la foc 

1  N2XH-J 2X1,5 mm²; N2XH-J 2X2,5 mm²; 
N2XH-J 3X1,5 mm²; N2XH-J 3X2,5 mm²;  

N2XH-J 3X4 mm²; N2XH-J 3X6 mm²; 
N2XH-J 4X1,5 mm²; N2XH-J 4X2,5 mm²; 
N2XH-J 4X4 mm² ;N2XH-J 5X1,5 mm²; 
N2XH-J 5X2,5 mm²;N2XH-J 7X1,5 mm²; 
N2XH-J 7X2,5 mm².; 
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