
15000 brosuri A5 finit (desfasurat A4)
inseriate manual, seriile 21000000 - 21014999
integral pe 115 g DCM 4+4
lac offset pe coperta
big + capse 

Certificat 
de garanţie

Boilere electrice 
boilere cu acumulare

 indirecte, boilere cu lemne



TIPUL

FACTURA

CUMPĂRĂTOR

ADRESA

TELEFON

SERIA

DIN DATA

nr.Certificat garanţie

Întrucât respectăm dreptul la viaţă privată al tuturor clienţilor ARISTON ROMÂNIA SRL, vă informăm că validarea garanţiei, 
precum și activităţile ulterioare de intervenţie în temeiul prezentei garanţii implică prelucrarea datelor dumneavoastră cu 
caracter personal (nume, prenume, adresă, număr de telefon). În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului general privind 
protecţia datelor nr. 2016/679, aveţi dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, 
dreptul la rectificarea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră, 
dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea 
automată, dreptul de a înainta o plângere autorităţii de supraveghere și dreptul de a vă adresa justiţiei. Pentru mai multe 
informaţii privind confidenţialitatea datelor dumneavoastră, vă rugăm sa accesaţi site-ul www.ariston.com/ro. 

10 ANI

15 ANI

10 ANI

BOILERE ELECTRICE:
LYDOS R, PRO 1 VTD/VTS, LYDOS HYBRID, BLU 1 R, 
BLU R; BLU EVO R; BLU EVO RS; PRO R EVO; PRO 
RTD/RTS EVO; PRO R; PRO RTD/RTS; SG; SG H R; 
SG R/RTD/RTS; Ti L/H; Ti STI/STT; ANDRIS R; ANDRIS RS

BOILERE INDIRECTE:
BDR; BACD ProTech; BC1S; BC2S; BCH; BRDNDX; 
BRGN SX; BST; BSP; BS1S; BS2S; MAXIS CD1; 
MAXIS CD1 F; MAXIS CD2 F; MAXIS CDZ; MAXIS CK1; 
MAXIS CKZ
BOILERE CU LEMNE:
SL; SLE

BOILERE ELECTRICE:
LYDOS PLUS, LYDOS ECO, PRO 1 ECO, PRO 1 ECO SLIM, 
Ti TRONIC, V/H/BEST/RTD/RTS; PRO PLUS; PRO ECO 
EVO; PRO ECO SLIM; ANDRIS LUX 
BOILERE ELECTRICE:
LYDOS WI-FI, SHAPE ECO; SHAPE PREMIUM; 
SHAPE PREMIUM SLIM; SHAPE R; VELIS EVO; VELIS EVO 
PLUS; VELIS EVO PLUS WIFI; VELIS WIFI; Ti SHAPE QB EE/
SH/OR/UR; ANDRIS LUX ECO

GARANŢIE
CORP BOILER

DURATA MEDIE
DE UTILIZARE

GARANŢIE
ALTE COMPONENTESERIE / MODEL CONSTRUCTIV

IMPORTATOR DISTRIBUITOR
AUTORIZAT
Semnătura și ștampila

CUMPĂRĂTOR
Am luat la cunoștinţă de
precizările făcute de
prezentul certificat

3 ANI

5 ANI

7 ANI

2 ANI

3 ANI

2 ANI

* Certificatul este valabil inclusiv pentru modelele EU, conforme cu directivele 2009/125/CE și 2010/30/CE.
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Stimate cumpărător,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea unuia din echipamentele produse de grupul  ARISTON GROUP - Italia.
Echipamentul Dvs. a fost testat și avizat în conformitate cu standardele europene în vigoare. Deși utilizarea acestui 
echipament este foarte ușoară, pentru prevenirea apariţiei oricărui tip de probleme, vă recomandăm ca, înainte de folosire 
și pe toată durata de viaţă a echipamentului, să respectaţi cu stricteţe prevederile și instrucţiunile de exploatare 
menţionate în documentaţia furnizată împreună cu acesta.
ARISTON ROMÂNIA S.R.L., prin unităţile de service autorizate, asigură efectuarea activităţilor de service, atât în 
perioada de garanţie cât și în postgaranţie, pe toată durata de utilizare a echipamentului, cu condiţia respectării 
prescripţiilor prezentului Certificat de Garanţie, prescripţii în conformitate cu legile în vigoare.
Produsul achiziţionat de Dvs. este însoţit de un manual de instalare și utilizare care trebuie citit înainte de instalare și ale 
cărui prescripţii și recomandări trebuie respectate obligatoriu pe toată durata de utilizare a acestuia.

CONDIŢII DE GARANŢIE
Perioada de garanţie a echipamentului achiziţionat se derulează de la data vânzării.

1.1. Conform Legii nr. 449/2003, la achiziţionarea echipamentului, vânzătorul are obligaţia de a explica modul de 
instalare, utilizare și întreţinere a echipamentului furnizat. Clientul are obligaţia să verifice integritatea produsului, 
aspectul exterior și prezenţa în ambalaj a accesoriilor prevăzute la vânzare, înainte de semnarea acestui 
certificat de garanţie. Orice reclamaţie ulterioară referitoare la lipsa de conformitate din punct de vedere estetic 
sau de integritate exterioară, și care ar fi putut fi sesizată la cumpărare, nu va fi luată în considerare.

1.2. Pentru a fi recunoscută și validată, orice lipsă de conformitate trebuie reclamată în maxim 2 luni de la apariţie. Orice 
intervenţie  trebuie făcută exclusiv de către una din firmele de service pentru defecte care ţin de garanţie
menţionate în lista anexată prezentului certificat. 

1.3. La apariţia și reclamarea unei lipse de conformitate în perioada de garanţie, centrul de asistenţă tehnică agreată va 
asigura intervenţia pentru verificarea lipsei de neconformitate și luarea măsurilor reparatorii în termen de maxim 48 
de ore de la data înregistrării solicitării. Măsurile reparatorii vor fi stabilite numai de reprezentanţii societăţilor 
autorizate de ARISTON ROMÂNIA. În situaţia în care măsura reparatorie nu poate fi luată pe loc, termenul maxim de 
rezolvare este de 10 zile. Decizia de înlocuire a produsului se poate lua numai de reprezentanţii autorizaţi de 
ARISTON ROMÂNIA și doar dacă nu este disproporţionată în raport cu orice altă măsură reparatorie.

1.4. În situaţia în care se constată că lipsa de conformitate reclamată nu este reală sau se datorează unei exploatări sau 
întreţineri incorecte a echipamentului, beneficiarul va suporta integral atât contravaloarea pieselor înlocuite, cât și 
manopera de constatare, reparaţie și cheltuielile de deplasare la intervenţie, în conformitate cu tarifele practicate de 
centrul de asistenţă tehnică, tarife agreate de ARISTON ROMÂNIA. 

1.5. Durata perioadei de garanţie se prelungește cu termenul scurs de la data reclamaţiei până la data repunerii în 
funcţiune a echipamentului, menţionându-se acest fapt în prezentul certificat de garanţie.

1.6. Declarăm pe propria răspundere că produsul comercializat corespunde documentaţiilor de execuţie a fabricantului 
și standardelor românești conform buletinelor de încercări emise de laboratoarele autorizate CE și a declaraţiei de 
conformitate a producătorului.

1.7. Pentru a beneficia de garanţie trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
 - echipamentul trebuie să fie corect instalat;
 - instalaţia electrică la care se conectează echipamentul trebuie să asigure o tensiune stabilă de 1x230 V, 50 Hz cu 

variaţii de maximum ±5%, iar conectarea să se realizeze cu respectarea polarităţii Fază-Nul; rezistenţa de 
dispersie a prizei de pământ (împământarea) trebuie să fie în conformitate  cu normele în vigoare (maxim 4 Ohm), 
iar nulul de lucru nu trebuie să aibă curenţi reziduali;

 - instalaţia hidraulică la care este racordat echipamentul, alimentarea cu apă rece și distribuţia de apă caldă 
menajeră trebuie să fie:

  - dimensionată și executată corect, conform unui proiect autorizat ce respectă normativele și prescripţiile tehnice 
în vigoare, astfel încât să nu prezinte variaţii ale debitului sau presiunii;

  - spălată de orice fel de impurităţi înainte de racordarea echipamentului;
  - prevăzută cu filtru de impurităţi, robineţi de izolare și sistem de golire a echipamentului;    
  - umplută și aerisită corespunzător astfel încât de la prima pornire a echipamentului să se beneficieze integral de 

performanţele acestuia;
IMPORTANT!
   - supapa de siguranţă trebuie să fie conectată pe ţeava de alimentare cu apa rece a boilerului fără elemente 

de închidere (robineţi, supape de sens) intermediare;
  - supapa de siguranţă originală este prevazută și cu o supapă de sens unic pentru a evita golirea boilerului în 

cazul opririlor accidentale ale alimentării cu apă, deci NU este necesară o supapă de sens suplimentară. 
Este recomandată utilizarea doar a supapelor de siguranţă originale.

   - este normal ca supapa de siguranţă să picure în faza de încălzire a boilerului - datorită dilatării apei; din 
acest motiv, este necesar să se conecteze o scurgere instalată în pantă coborâtoare într-un loc fără pericol 
de obturare sau îngheţare. 

   - dacă presiunea reţelei de alimentare este peste 4-5 bari, va fi necesar să se insereze un reductor de presiune 
cât mai îndepărtat de aparat. Dacă se dorește ca supapa de siguranţă să nu curgă deloc, presiunea reţelei trebuie 
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Stimate cumpărător,
Vă mulţumim pentru achiziţionarea unuia din echipamentele produse de grupul ARISTON GROUP - Italia. Echipamentul 
Dvs. a fost testat și avizat în conformitate cu standardele europene în vigoare. Deși utilizarea acestui echipament este 
foarte ușoară, pentru prevenirea apariţiei oricărui tip de probleme, vă recomandăm ca, înainte de folosire și pe toată durata 
de viaţă a echipamentului, să respectaţi cu stricteţe prevederile și instrucţiunile de exploatare menţionate în documentaţia 
furnizată împreună cu acesta.
ARISTON ROMÂNIA S.R.L., prin unităţile de service autorizate, asigură efectuarea activităţilor de service, atât în 
perioada de garanţie cât și în postgaranţie, pe toată durata de utilizare a echipamentului, cu condiţia respectării 
prescripţiilor prezentului Certificat de Garanţie, prescripţii în conformitate cu legile în vigoare.
Produsul achiziţionat de Dvs. este însoţit de un manual de instalare și utilizare care trebuie citit înainte de instalare și ale 
cărui prescripţii și recomandări trebuie respectate obligatoriu pe toată durata de utilizare a acestuia.

CONDI II DE GARAN IEŢ Ţ
Perioada de garanţie a echipamentului achiziţionat se derulează de la data vânzării.

1.1. Clientul are obligaţia să verifice integritatea produsului, aspectul exterior și prezenţa în ambalaj a accesoriilor 
prevăzute la vânzare, înainte de semnarea acestui certificat de garanţie. 

1.2. La apariţia și reclamarea unei lipse de conformitate, în perioada de garanţie, termenul maxim de rezolvare, 
conform legii OUG 140/2021, este de 15 zile calendaristice din momentul în care vânzătorul a fost informat de 
către consumator cu privire la neconformitate și care este stabilit de comun acord, în scris, între vânzător și 
consumator, luându-se în considerare natura și complexitatea bunurilor, natura și gravitatea neconformităţii și 
efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau înlocuirii.

1.3. Decizia de înlocuire a produsului se poate lua numai dupa evaluarea condiţiilor de instalare și exploatare de 
către reprezentanţii autorizaţi ARISTON ROMÂNIA (firme de service sau departament service Ariston Thermo 
Romania SRL).

1.4. În situaţia în care se constată că lipsa de conformitate reclamată nu este reală sau se datorează unei instalări, 
exploatări sau întreţineri incorecte a echipamentului, beneficiarul va suporta integral atât contravaloarea pieselor 
înlocuite, cât și manopera de constatare, reparaţie și cheltuielile de deplasare la intervenţie, în conformitate cu 
tarifele practicate de centrul de asistenţă tehnică.

1.5. Durata perioadei de garanţie se prelungește cu termenul scurs de la data reclamaţiei până la data repunerii în 
funcţiune a echipamentului, menţionându-se acest fapt în prezentul certificat de garanţie.

1.6. Declarăm pe propria răspundere că produsul comercializat corespunde documentaţiilor de execuţie a fabricantului 
și standardelor românești conform buletinelor de încercări emise de laboratoarele autorizate CE și a declaraţiei de 
conformitate a producătorului.

1.7. Pentru a beneficia de garanţie trebuie îndeplinite următoarele condiţii:
 - echipamentul trebuie să fie corect instalat, cu o firma de instalaţii (se demonstrează cu factura de montaj);
 - instalaţia electrică la care se conectează echipamentul trebuie să asigure o tensiune stabilă de 1x230 V, 50 Hz cu 
variaţii de maximum ±5%, iar conectarea să se realizeze cu respectarea polarităţii Fază-Nul; rezistenţa de dispersie 
a prizei de pământ (împământarea) trebuie să fie în conformitate cu normele în vigoare (maxim 4 Ohm), iar nulul de 
lucru nu trebuie să aibă curenţi reziduali;
 - instalaţia hidraulică la care este racordat echipamentul, alimentarea cu apă rece și distribuţia de apă
caldă menajeră trebuie să fie:
 - dimensionată și executată corect, conform unui proiect autorizat ce respectă normativele și prescripţiile
tehnice în vigoare, astfel încât să nu prezinte variaţii ale debitului sau presiunii;
 - spălată de orice fel de impurităţi înainte de racordarea echipamentului;
 - prevăzută cu filtru de impurităţi, robineţi de izolare și sistem de golire a echipamentului;
 - umplută și aerisită corespunzător astfel încât de la prima pornire a echipamentului să se beneficieze
integral de performanţele acestuia;

IMPORTANT!
   - supapa de siguranţă trebuie să fie conectată pe ţeava de alimentare cu apa rece a boilerului fără elemente de 

închidere (robineţi, supape de sens) intermediare;
   - supapa de siguranţă originală este prevazută și cu o supapă de sens unic pentru a evita golirea boilerului în cazul 

opririlor accidentale ale alimentării cu apă, deci NU este necesară o supapă de sens suplimentară.
   - este recomandată utilizarea doar a supapelor de siguranţă originale.
   - este normal ca supapa de siguranţă să picure în faza de încălzire a boilerului - datorită dilatării apei; din acest motiv, 

este necesar să se conecteze o scurgere instalată în pantă coborâtoare într-un loc fără pericol de obturare sau 
îngheţare.

   - dacă presiunea reţelei de alimentare este peste 4-5 bari, va fi necesar să se insereze un reductor de presiune 
cît mai îndepărtat de aparat.  Dacă se dorește ca supapa de siguranţă să nu curgă deloc, presiunea reţelei 
trebuie 



să fie între  1 și 2 bari sau să se instaleze un vas de expansiune pentru preluarea dilatărilor.
 - echipamentul nu trebuie să fie instalat în medii cu praf, vapori, condens sau cu temperaturi ale mediului ambient 

mai mari de +50 °C.
1.8. Garanţia este valabilă numai pe teritoriul României și numai pentru produsele vândute în mod legal.
1.9. Nu beneficiază de garanţie componentele supuse la uzură normală de funcţionare (anozi de magneziu, garnituri, 

indicatoare luminoase, siguranţe fuzibile etc.)
1.10. Producătorul își declină orice răspundere cu privire la daunele materiale sau civile provocate de punerea în 

funcţiune și utilizarea echipamentului în mod neconform, neautorizat sau în afara prevederilor legale și prescripţiilor 
tehnice în vigoare. 

LIMITELE GARANŢIEI
2.1.  Nu fac obiectul garanţiei și nu sunt acoperite de aceasta:
 - lucrări și operaţiuni de întreţinere efectuate în timpul exploatării precum și montarea unor accesorii sau elemente 

de automatizare și de contorizare;
 - deficienţe estetice cauzate de manipulări neglijente sau accidente (spărturi, deteriorări ale carcasei, deteriorări ale 

racodurilor de conectare etc.);
 - defecţiuni care nu pot fi imputate producătorului, provocate de deficienţe constructive ale instalaţiilor la care este 

racordat echipamentul;
 - defecţiuni cauzate de:
  - utilizarea unei ape cu grad mare de duritate (depuneri de calcar) sau care conţine substanţe chimice ce 

favorizează apariţia fenomenului de coroziune;  
  - existenţa impurităţilor (zgură, mâl, etc.) în instalaţiile hidraulice;
  - uzarea rapidă sau deteriorarea corpului boilerului sau a elementelor de etanșare ca urmare a șocurilor de 

presiune datorate hidrofoarelor defecte sau robineţilor cu închidere rapidă;
  - uzarea rapidă sau deteriorarea corpului boilerului (găurirea) ca urmare a neînlocuirii la timp a anodului de 

magneziu;
  - uzarea rapidă sau deteriorarea corpului boilerului (găurirea) ca urmare a dezactivării sau conectării 

incorecte la o priză cu împământare a protecţiei electronice la produsele cu sistem PROTECH;
  - fluctuaţii ale tensiunii electrice de alimentare peste cele acceptate la punctul 1.8;
  - utilizarea unei instalaţii electrice fără împământare sau fără circuite de protecţie;
  - umplerea incompletă sau funcţionarea fără apă a echipamentului (distrugerea elementului de încălzire, a 

garniturii, etc.)
  - deteriorări datorate lipsei sau montajului incorect al elementelor de protecţie la suprapresiune;
  - îngheţul apei din instalaţie.
2.2.  Garanţia se anulează dacă se constată că:
 - intervenţia de service în perioada de garanţie a fost efectuată de alte persoane sau firme decât cele agreate de 

ARISTON  ROMÂNIA; 
 - s-au efectuat modificări constructive sau intervenţii neautorizate asupra echipamentului; 
 - sigiliile aplicate de reprezentantul firmei autorizate ce asigură operaţiunile de service în perioada de garanţie au 

fost rupte sau înlăturate;
 - depozitarea echipamentului nu s-a facut în spaţiu închis ferit de acţiunea agenţilor atmosferici (temperaturi foarte 

scăzute sau ridicate, umiditate, vânt, ploaie, etc.)
 - nu a fost instalat corect în conformitate cu normele și prescripţiile tehnice în vigoare;
 - nu a fost exploatat și întreţinut corespunzător, în conformitate cu manualul de utilizare anexat; 
 - instalarea nu a fost făcută de personal calificat și în conformitate cu normativele și legislaţia în vigoare.

IMPORTANT DE REŢINUT
3.1. Prezentul certificat de garanţie se înscrie în prevederile Legii Nr. 449 din 12.11.2003. Orice nouă Lege sau Hotărâre 

de Guvern va modifica prevederile prezentului certificat. 
3.2. Prezentul Certificat de garanţie confirmă optima calitate a acestor produse, orice lipsă de conformitate fiind 

considerată în garanţie doar dacă este produsă de cauze datorate producătorului. Orice intervenţie din cauze 
neimputabile producătorului va fi plătită de beneficiar.

3.3. La fiecare solicitare de service trebuie prezentate: certificatul de garanţie, factura primită la achiziţionarea 
echipamentului precum și, dacă este cazul, raportul de intervenţie anterior întocmit de una din firmele de service 
menţionate în lista anexată prezentului certificat. În caz contrar intervenţia nu se consideră în garanţie.

3.4. Pentru perioada de postgaranţie vă recomandăm să încheiaţi un contract de revizie periodică cu una din firmele de 
service menţionate în lista anexată prezentului certificat.

3.5. Pierderea certificatului de garanţie duce automat la anularea garanţiei echipamentului.
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trebuie să fie între  1 și 2 bari sau să se instaleze un vas de expansiune pentru preluarea dilatărilor.
 - echipamentul nu trebuie să fie instalat în medii cu praf, vapori, condens sau cu temperaturi ale mediului ambient 
mai mari de +50 °C.

1.8. Garanţia este valabilă numai pe teritoriul României și numai pentru produsele vândute în mod legal.
1.9. Nu beneficiază de garanţie componentele supuse la uzură normală de funcţionare (anozi de magneziu, garnituri, 

indicatoare luminoase, siguranţe fuzibile etc.)
1.10. Producătorul își declină orice răspundere cu privire la daunele materiale sau civile provocate de punerea în 

funcţiune și utilizarea echipamentului în mod neconform, neautorizat sau în afara prevederilor legale și prescripţiilor 
tehnice în vigoare.

LIMITELE GARAN IEIŢ
2.1.  Nu fac obiectul garanţiei și nu sunt acoperite de aceasta: 
 - lucrări și operaţiuni de întreţinere efectuate în timpul exploatării precum și montarea unor accesorii sau elemente 

de automatizare și de contorizare;
 - deficienţe estetice cauzate de manipulări neglijente sau accidente (spărturi, deteriorări ale carcasei, deteriorări ale 

racodurilor de conectare etc.);
 - defecţiuni care nu pot fi imputate producătorului, provocate de deficienţe constructive ale instalaţiilor la care este 

racordat echipamentul;
 - defecţiuni cauzate de:
  - utilizarea unei ape cu grad mare de duritate (depuneri de calcar) sau care conţine substanţe chimice ce 

favorizează apariţia fenomenului de coroziune;
  - existenţa impurităţilor (zgură, mâl, etc.) în instalaţiile hidraulice;
  - uzarea rapidă sau deteriorarea corpului boilerului sau a elementelor de etanșare ca urmare a șocurilor de 

presiune datorate hidrofoarelor defecte sau robineţilor cu închidere rapidă;
  - uzarea rapidă sau deteriorarea corpului boilerului (găurirea) ca urmare a neînlocuirii la timp a anodului de 

magneziu;
  - uzarea rapidă sau deteriorarea corpului boilerului (găurirea) ca urmare a dezactivării sau conectării 

incorecte la o priză cu împământare a protecţiei electronice la produsele cu sistem PROTECH;
  - fluctuaţii ale tensiunii electrice de alimentare peste cele acceptate la punctul 1.8;
  - utilizarea unei instalaţii electrice fără împământare sau fără circuite de protecţie;
  - umplerea incompletă sau funcţionarea fără apă a echipamentului (distrugerea elementului de încălzire, a 

garniturii, etc.)
  - deteriorări datorate lipsei sau montajului incorect al elementelor de protecţie la suprapresiune;
  - îngheţul apei din instalaţie.
2.2.  Garanţia se anulează dacă se constată că: 
 - intervenţia de service în perioada de garanţie a fost efectuată de alte persoane sau firme decât cele agreate de 

ARISTON ROMÂNIA;
 - s-au efectuat modificări constructive sau intervenţii neautorizate asupra echipamentului;
 - sigiliile aplicate de reprezentantul firmei autorizate ce asigură operaţiunile de service în perioada de garanţie au 

fost rupte sau înlăturate;
 - depozitarea echipamentului nu s-a facut în spaţiu închis ferit de acţiunea agenţilor atmosferici (temperaturi foarte 

scăzute sau ridicate, umiditate, vânt, ploaie, etc.)
 - nu a fost instalat corect în conformitate cu normele și prescripţiile tehnice în vigoare;
 - nu a fost exploatat și întreţinut corespunzător, în conformitate cu manualul de utilizare anexat;
 - instalarea nu a fost făcută de personal calificat și în conformitate cu normativele și legislaţia în vigoare.

IMPORTANT DE RE INUTŢ
3.1. Prezentul certificat de garanţie a fost întocmit în conformitate cu dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă nr. 140/2021 

privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri și ale Ordonanţei nr. 21/1992 privind 
protecţia consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare.

3.2. Drepturile conferite consumatorilor de legislaţia aplicabilă nu sunt afectate prin garanţia comercială oferită 
conform prezentului certificat de garanţie.

3.3. Prezentul Certificat de garanţie confirmă optima calitate a acestor produse, orice lipsă de conformitate fiind 
considerată în garanţie doar dacă este produsă de cauze datorate producătorului. Orice intervenţie din cauze 
neimputabile producătorului va fi plătită de beneficiar.

3.4. Pentru a vă exercita drepturile în temeiul garanţiei este necesar să prezentaţi documente pe baza cărora să poată fi 
identificată provenienţa bunului, proprietarul produsului și data achiziţiei (e.g., documentele de livrare – dacă este 
cazul, factura fiscală/bonul fiscal și/sau certificatul de garanţie). Neprezentarea certificatului de garanţie duce la 
pierderea garanţiei comerciale a echipamentului, fără a aduce atingere drepturilor aferente garanţiei legale.

3.5. Lista actualizată a firmelor de service agreate ARISTON pentru România se poate verifica oricând pe site-ul 
www.ariston.com\ro sau prin Call Center, la numărul de mai jos. În măsura în care clientul optează în mod 
explicit pentru acest tip de comunicări, ARISTON ROMÂNIA îi va putea aduce la cunoștinţă actualizarea listei 
firmelor de service autorizate printr-o informare la datele de contact furnizate de către client și în modalităţile de 
comunicare pentru care clientul optează.



Societăţi agreate de ARISTON ROMÂNIA pentru efectuarea serviciilor de asistenţă 
tehnică boilere

Call Center Ariston România: 0373.788.276
NR.
CRT. ADRESAORAȘ SOCIETATE TELEFON
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BEST INSTAL THERMO SRL
SANTERMO ALBA SRL
BOGAL MAR SERV SRL
INSTALAŢII SAN GAZ SRL
JAR TERMOGAZ SRL
EUROINSTAL TECHNIC SRL
INSTAL GROUP SRL
ISCUSIŢII CALL CENTER SRL
PROMETEO INSTAL SRL
FAST TECHNICAL ASSISTANCE SRL
AXR SERVICE TERMO TEHNIC SRL
MED CO ELECTRIC SRL
STEMCO INSTAL SRL
EXTREM SERVICE SRL
GADISERV TERMOTEHNIC SRL
ELESAN SERV-COM SRL
INSTANT SERVICE SRL
CENTRALSTEF SRL
TEHNIC-ASIST SRL
EL SAN TERMO SRL
WALAND SRL
INSTAL-CON SRL
TRITON TEHNO SRL
MICROSERVICE SRL
CLUBSERV SRL
GEANNI STAR SRL
GRADMAX ALL SRL
BAUVAS PREST SRL
SERVICE MONDO INSTAL SRL
TRUST MANAGEMENT SRL
MICADAN COMEXIN SRL
DELPHISS ENGINEERING SRL
CONEXIUNI PROFESSIONAL SERVICE 
AVIS DEVELOPMENT SRL
ASIST TERMOSERV SRL
FLI INSTAL SERVICE SRL
IMMER QUALITY SERV SRL
INSTALEX AD SRL
S.A.B. SISTEM SRL
CLIMATERM BUSINESS SRL
BEST TERM CONFORT SRL-D
FULLMIXTSERV SRL
DONAU TERMO SRL
ELINSTAL SRL
ROYAL N SERVICII SRL
SERCOP ADN SRL
CERTIF 14 KALOR SRL
STEMCO INSTAL SRL
DUMAS SERVIMPEX SRL
ELITINSTAL SRL
FULL TERMOSERVICE SRL

str. Cloșca nr. 2
str. Cloșca nr. 8 bl. 3 ap.27 Parter
str. C-tin Brâncoveanu nr. 34B
șos. Turnu Măgurele piaţa Peco P. T. 8
str. 1 Decembrie nr. 45
str. Aurel Vlaicu nr. 2
str. Timotei Cipariu nr. 3
str. Eftimie Murgu nr. 1-3
calea Radnei nr. 103
str. 9 Mai bl. 35 sc. E poziţia 10
str. Tolstoi nr. 4
str. Viilor nr. 45
str. Traian nr. 26
b-dul Republicii nr. 38
str. Episcop Iacob Antonovici nr. 17 bl. L2 sc. C et. 4 ap. 47
str. Alexandru Ioan Cuza nr. 4
str. Împăratul Traian 58 D
str. Nicolae Titulescu nr. 20
str. Mihai Eminescu nr. 532, Cătămărești Deal
str. Bucovina nr.14 sc.C ap. 2
str. Griviţa nr. 1
str. Octav Onicescu nr. 56
Bariera Călărașilor bl. 25B parter
str. Oborului bl. 25 bis ap. 4
str. 1 Decembrie 1918, bl. F2 parter
calea Galaţi nr. 62 bl. 10 ap. 62 parter
str. Rodnei nr. 44
str. Lalelelor nr. 22
str. Codrul Cosminului nr. 56
str. Mureșului nr. 22A PH
str. Vatra Luminoasă nr. 108 Corp B sect. 2
aleea Pravăţ nr. 2 bl. Z6 ap. 7 sect 6
str. Valea Merilor nr. 9 ap. 1 parter sect. 1
str. Serg. Deliu nr. 17 
b-dul Metalurgiei nr. 57-59 bl. 1 ap. 44 sect. 4
str. Biharia nr. 67-77 COMPLEX METAV clăd. E parter sect. 1
str. Emil Racoviţă nr. 25 clăd. B. Office et.3 bir. nr. 3, sect. 4
str. Turnu Măgurele nr. 13 bl. S2 sc. 1 ap. 7 parter sect. 4
str. Pravăţ nr. 18 bl. P8 sc. 8 et. 4 ap. 160 sect. 6
al. Marghiloman 26
str. Spiru Haret nr. 113 
str. Horticolei nr. 4
b-dul Nicolae Titulescu nr. 15
str. Griviţa nr. 253
b-dul Carol I bl. 12D parter
str. Fraţii Golești nr. 99
Intr. Buzești nr. 2 bl. A2 sc. 3 ap. 19
str. D. Zamfirescu nr. 3
str. Luncii nr. 19
str. Observatorului nr. 72B
calea Dorobanţilor nr. 89 bl. X3 ap. 25 

0258/833.411
0258/834.707
0760/072.315
0745/291.153
0247/310.315
0735/166.227
0257/467.553
0744/918.237
0257/260.200
0234/513.803
0234/701.377
0262/250.995
0362/739.598
0262/218.519
0744/655.975
0235/416.644
0744/980.051
0744/359.644
0231/518.912
0231/581.465
0231/514.228
0231/584.148
0239/688.615
0742/109.968
0748/039.394
0239/645.000
0745/629.382
0268/533.845
0747/020.446
 0745/147.567
021/242.93.36
 021/411.46.93
021/224.41.41
021/456.73.73
0754/059.163
021/201 .1 1 .14
0741/910.514
0720/284.310
0720/116.963
0238/719.419
0752/224.777
0722/212.822
0242/316.945
0242/334.600
0720/990.938
0248/510.628
0249/514.141
0362/739.598
0264/447.808
0264/450.303
0264/452.301

ALBA-IULIA
ALBA-IULIA
ALEXANDRIA
ALEXANDRIA
ALEXANDRIA
ARAD
ARAD
ARAD
ARAD
BACĂU
BACĂU
BAIA MARE
BAIA MARE
BAIA MARE
BÂRLAD
BÂRLAD
BISTRIŢA
BISTRIŢA
BOTOȘANI
BOTOȘANI
BOTOȘANI
BOTOȘANI
BRĂILA
BRĂILA
BRĂILA
BRĂILA
BRĂILA
BRAȘOV
BRAȘOV
BREAZA
BUCUREȘTI
BUCUREȘTI
BUCUREȘTI
BUCUREȘTI
BUCUREȘTI
BUCUREȘTI
BUCUREȘTI
BUCUREȘTI
BUCUREȘTI
BUZĂU
BUZĂU
BUZĂU
CĂLĂRAȘI
CĂLĂRAȘI
CÂMPINA
CÂMPULUNG
CARACAL
CAREI
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51



NR.
CRT. ADRESAORAȘ SOCIETATE TELEFON
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CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
CLUJ-NAPOCA
CODLEA
CONSTANŢA
CONSTANŢA
CONSTANŢA
CONSTANŢA
CONSTANŢA
CONSTANŢA
CRAIOVA
CRAIOVA
CURTEA DE ARGEȘ
DEJ
DEVA
DEVA
DRĂGĂȘANI
DROBETA TR. SEVERIN
DROBETA TR. SEVERIN
DROBETA TR. SEVERIN
DROBETA TR. SEVERIN
FĂGĂRAȘ
FĂLTICENI
FOCȘANI
FOCȘANI
GALAŢI
GALAŢI
GALAŢI
GALAŢI
GALAŢI
GALAŢI
GIURGIU
HUNEDOARA
IAȘI
IAȘI
IAȘI
LUDUȘ
LUGOJ
MEDIAȘ
MIERCUREA CIUC
MIOVENI
ODORHEIU SECUIESC
OLTENIŢA
ONEȘTI
ONEȘTI
ORADEA
ORADEA
ORĂȘTIE
PETROȘANI
PIATRA NEAMŢ
PIATRA NEAMŢ
PITEȘTI
PITEȘTI
PITEȘTI
PITEȘTI
PLOIEȘTI
PLOIEȘTI
PLOIEȘTI
RÂMNICU SĂRAT
RÂMNICU VÂLCEA

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

INSTAL EXPERT SRL
EUROINSTAL TECHNIC SRL
EPINVEST SRL
LIROV SRL
DIMOS IMPEX SRL
IOANIDIS SRL
INSTALCORP CONCEPT SRL
VIO THERMO GAZ SRL
CONTROL SERVICE SRL
REMONT SRL
DIXIE COMPROD SRL
MLTR CONSULTING SRL
JMG INSTAL GAZ CONFORT SRL
EMYLET EXIM SRL
INSTANT INTERNATIONAL SRL
OPAC DESIGN SYSTEM SRL
INSTPRO SRL
SATURN SRL
DUTA V. ION I. IND.
HEAT ENERGY SERVICES SRL
JAMES COM MIXT SRL
DICU INSTAL SRL
INTERBEN SRL
TERMODOCTOR SRL
TERMO STORE SRL
AW ALMA SRL
WARMTECH SRL
HOME INSTAL SERV SRL
DUNATERM AS INSTAL SRL
TRITON TEHNO SRL
LEOSERV TERM SRL
JAR TERMOGAZ SRL
EVEREST INSTAL SRL
DUO TERM SERV SRL
ECHIPA DE SERVICE CENTRALE SRL
BROZ SERV SRL
OVIINSTAL TERMO SERV SRL
L - TECH ALM SRL
UNIGROUPCOMP SRL
INSTHAR SA
SANINSTAL GENERAL SRL
TERRA COM SRL
GENERAL GAZ COMPANY SRL
SERVICE GRUP COMPANY SRL
1 SERV RDS SRL
AMADINA COM SRL
SANITAS LURA SRL
CRISTAL PROIECT 1010 SRL
INSTANT INTERNATIONAL SRL
DOLINEX SRL
DMC TERMOSERV SRL
SANINSTAL GENERAL SRL
AIR SERVICE DELTA SRL
TERMO SERVICE CONECT AG SRL
GRUPINSTAL SERV 2007 SRL
ARTSANI COM SRL
ELITE BLUE ENERGY SRL
ROYAL N SERVICII SRL
TESAA DANSERV SRL
VALTEX SRL

str. Plevnei nr. 19
str. București nr. 80-82
str. Avram Iancu nr. 502-504, Florești
str. Lungă nr. 53-58
str. București nr. 26A
str. Baba Novac nr. 22
str. Ion Raţiu nr. 190
aleea Stejarului nr. 3 bl. G3 ap. 65
b-dul IG Duca nr. 24B
aleea Garofiţei nr. 11A
str. Dezrobirii nr. 58
b-dul Dacia nr. 30B bl. 120 A sc. 2 parter 
str. Negru Vodă nr. 66
str. Prunilor nr. 6
str. Mihail Kogălniceanu bl. 14 parter
str. Mihai Vitezul bl. 47 ap. 12 parter
str. Traian nr. 30
b-dul Mihai Viteazu nr. 25C
str. Bolintineanu nr. 23A
str. Orly nr. 55 bl. Z10 sc. 3 ap. 1 parter
str. Crișan nr. 32A
str. D-na Stanca bl. 15 sc. B ap. 6
str. Republicii bl. 21 parter
b-dul Brăilei nr. 37 ap. 2 
str. Mărășești nr. 33A
str. Traian nr. 69 camera 2
str. Călugăreni nr. 25 bl. T3 ap. 1
str. Traian nr. 58
str. Leonard Nae nr. 19 bl. C15 sc. 1 et. 3 ap. 7
b-dul Galaţi nr. 2 bl. A13A parter
str. Saturn nr. 1C
b-dul Tineretului nr. 80
str. George Enescu nr. 3
str. Sălciilor nr. 28
str. Crișului nr. 1 bl. C14 parter
aleea Mircea cel Bătrân nr. 6 bl. O3 sc. A et. 1 ap. 1
str. Nicolae Grigorescu nr. 101
str. Nera nr. 47 ap. 7
str. Sibiului nr. 44
str. Marton Áron nr. 21
str. Poștei bl. C3II sc. A ap. 1
str. Bethlen Gábor nr. 39
b-dul Republicii nr. 24
b-dul Republicii nr. 15/25
str. Oituz nr. 9 ap. 31
str. Constanţei nr. 3 
splaiul Crișanei nr. 5 bl. C2 ap. 13
str. Pricazului nr. 67 parter
al. Poporului nr. 1
str. General Dăscălescu nr. 386A
str. Maratei nr. 10 bl. S8 ap. 65
b-dul Republicii nr. 112
str. Macilor nr. 19, Ștefănești
str. Calea București bl. U1 Parter
str. Doaga nr. 8
str. Gh. Doja  nr. 236
b-dul Republicii nr. 189 bl. 6B ap. 65
str. Trandafirilor nr. 2A
str. P-ta Halelor bl. 11B sc. A ap. 12
str. Știrbei Vodă nr. 2 bl. T1 parter

0264/417.577
0732/777.781
0264/593.519
0268/251.818
0241/692.417
0241/670.206
0241/519.913
0741/102.681
0341/445.227
0241/558.900
0251/418.047
0771/020.169
0348/101.978
 0264/221.139
0254/229.090
0254/714.021
0250/811.150
0252/327.267
0252/313.719
0252/330.182
0735/843.994
0368/456.540
0230/545.614
0337/405.239
 0337/407.184
0336/415.489
0336/107.782
0236/472.223
0749/010.427
0239/688.615
0740/051.750
0246/210.088
0752/444.440
0232/237.945
0232/231.687
0740/118.135
0722/659.977
0740/186.714
0269/831.974
0266/171.785
0348/566.999
0266/206.370
0342/220.374
0234/313.980
0748/156.996
0259/458.068
0745/048.504
0254/247.790
0254/547.114
0233/229.099
0751/656.339
0248/212.235
0248/213.163
0248/211.379
0348/450.474
0244/516.464
 0344/140.303
0244/336.063
0766/748.669
0250/731.488



Notă: Toate societăţile agreate de Ariston România vor asigura același nivel standard al serviciilor de asistenţă tehnică pentru produsele Ariston 
Group comercializate legal pe întreg teritoriul României. Lista actualizată o găsiţi pe site-ul ariston.com/ro.
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NR.
CRT. ADRESAORAȘ SOCIETATE TELEFON

REȘIŢA
ROMAN
ROMAN
SATU MARE
SATU MARE
SATU MARE
SATU MARE
SFÂNTU GHEORGHE
SIBIU
SIBIU
SIBIU
SIGHETUL MARMAŢIEI
SIMERIA
SLATINA
SLATINA
SLOBOZIA
SUCEAVA
SUCEAVA
SUCEAVA
TÂRGOVIȘTE
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU JIU
TÂRGU MUREȘ
TÂRGU MUREȘ
TÂRGU MUREȘ
TÂRGU MUREȘ
TÂRGU MUREȘ
TÂRGU NEAMŢ
TÂRGU SECUIESC
TÂRGU SECUIESC
TÂRNĂVENI
TECUCI
TIMIȘOARA
TIMIȘOARA
TIMIȘOARA
TULCEA
TULCEA
TULCEA
TULCEA
TURDA
TURNU MĂGURELE
VASLUI
VASLUI
VULCAN
ZALĂU
ZALĂU

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161

ROMCREŢ SERVCOM SRL
VILASS COMPANY SRL
MEBUTHERM SERV SRL
INSTINCT SRL
PETRA SRL
AMD GRUP SRL
TERMOPRIM SERVICE SRL
HORVATH SERVICE SRL
RUBE SRL
INSTALSIB REPARAŢII SRL
COSICO SERVICE SRL
ANDMET IMPEX SRL
INSTANT INTERNATIONAL SRL
FLORINSTAL NEW10 SRL
INSTAL ILIAS SRL
ACTIV TEHNO INSTAL SRL
PRO-INTERCONTI SRL
RAPIDO THERMO SERVICE SRL
SIGUR TERM SRL
JADCOM SRL
ROGAZ MULTISERVICE SRL
MICRO SERVICE SRL
RARESAGAZ 2015 SRL
LUDGAZ SERV SRL
LOREMIL PREST SERV SRL
NIDGAZ SRL
INSTALDI SRL
EUROMINERVA SRL
KLIMATRONIC SERVICE SRL
SERVICE CENTRALE TERMICE SRL
PRESIDENT IMPEX SRL
SERV ELECTRON SRL
MEDION IMPEX SRL
DELIVERY SRL
MLM INSTAL 2006 SRL
DANCRIS SRL
EUROINSTAL TECHNIC SRL
CSI TEAM VERIFICĂRI SRL
A&A ALFATERM VEST SRL
INTERSTARNET COMUNICAŢII SRL
IOANIDIS SRL
DUNATERM AS INSTAL SRL
CLIMA SERVICE SRL
CONSTRUCT INSTAL SRL
COTERM SRL
C&A CONSULTING SRL
ALEX DARO SERV SRL
EXPERT SERVICE TERMOCLIMA SRL
CARD INSTAL SRL
DCD SERV SRL

b-dul Muncii nr. 14A
str. Ștefan cel Mare bl. M4 parter
str. Mărului nr. 35
str. Bujorului nr. 52
b-dul Cloșca nr. 67B
str. Careiului nr. 14
str. Careiului nr. 8 ap. 4 
str. Ciucului nr. 130
str. O. Ghibu nr. 1
str. D-na Stanca bl. 17D parter, Șelimbăr
str. Frunzei nr. 26 sc. B ap. 2
str. George Coșbuc nr. 35
str. 1 Decembrie nr. 29
str. Arcului bl. 2B parter
str. Artileriei nr. 4 bl. 2 sc. B ap. 1 
b-dul Chimiei nr. 6 Casa de Cultură a Sindicatelor - parter
calea Unirii nr. 27 et. 5 
Scheia nr. 106A
calea Unirii nr. 92
str. T. Vladimirescu nr. 33
str. Aleea Teilor nr. 11 bl. 11 sc. 3 ap. 9
b-dul Ecaterina Teodoroiu nr. 95
sat Hurezani nr. 193
str. 9 Mai bl. 9 sc. 1 ap. 18
str. Brândușei bl. 9 sc. 1 ap. 13
str. Avram Iancu nr. 17
str. Călărașilor nr. 69
str. Suceava nr. 14 
str. Cutezanţei  nr. 36
b-dul 1 Decembrie 1918 nr. 114
str. Cutezanţei nr. 34
str. Radu Teoharie bl. M10 parter
str. Gării nr. 57
str. Bethlen Gábor nr. 12
str. Avram Iancu nr. 9
str. Ștefan cel Mare nr. 168
b-dul 16 Decembrie 1989 nr. 40
str. Academicean Remus Răduleţ nr. 1 ap. 9
str. Gavril Musicescu nr. 62
str. Păcii nr. 17A
str. Libertăţii nr. 100
str. Podgoriilor nr. 75
str. Isaccei nr. 36 
str. Lotus nr. 2
str. Mihai Bravu bl. G1 ap. 12 parter
str. 1 Decembrie nr. 1
str. Podurilor bl. 361 sc. A ap. 17
str. Mihai Viteazu nr. 24 bl. 17 sc. E ap. 2
str. Crișan nr. 11 cam. 3
str. Iuliu Coroianu nr. 4, bl. B4, ap. 15

0255/230.144
0233/743.299
0748/034.664
0261/716.540
0261/726.280
0361/804.188
0261/769.345
0267/316.208
0269/216.627
0269/244.880
0745/127.572
0262/318.473
0254/229.090
0349/41 1 .1 10
0349/805.878
0243/232.882
0728/856.460
0330/401.410
0330/198.243
0245/606.166
0721/526.353
0353/804.021
0721/289.209
0766/465.800
0762/997.464
0760/457.745
0265/250.261
0751/694.380
0365/407.193
0265/264.125
0265/254.044
0233/791.418
0367/800.917
0267/360.240
0265/446.756
0236/820.244
0728/160.259
0754/744.457
0754/772.602
0240/519.022
0240/531.262
0240/512.416
0240/510.067
0264/320.694
0247/414.809
0235/312.725
0335/402.993
0729/898.989
0260/662.224
0260/660.771



FIȘĂ DE INTERVENŢII

 * Se vor înscrie obligatoriu cauzele care au provocat defecţiunea aparatului şi numărul raportului de intervenţie.
 ** Se vor înscrie obligatoriu reparaţiile efectuate precum şi măsurile pe care trebuie să le ia beneficiarul pentru a 

nu mai apărea defecţiuni în funcţionarea instalaţiei.
 *** În situaţia în care beneficiarul echipamentului este persoană juridică obligatoriu se va aplica şi ştampila 

respectivei persoane juridice. 

Data Constatări * Reprezentant centru
asistenţă tehnică

Reparaţii **

Numele și semnătura

Beneficiar ***

ariston.com/ro

ARISTON ROMÂNIA

Polonă Business Center
Str. Polonă nr. 68 —72, etaj 1 

cod 010505, sector 1, Bucureşti, România

Call Center Ariston România: 
0373.788.276

Email: service.callcenter.ro@aristonthermo.com
Program: Luni-Vineri 8:30-20:00
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