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# 03

Fabricat in Italia

# 02

# RULE_1 # 01
Este disponibil de la:

3 SCAUNE DE LUCRU

2 PUNCTE DE SPĂLARE

3 UNITATE DE LUCRU

5.182,00 €
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# REGULA 1 Fabricat in Italia

# 01 XARA # 02 RINGO # 03 LARA
ALTERNATIVE / ARTICOLE

COD. P10-9215453 Structura metalica vopsita cu spray negru mat la moda, scaun dotat cu captuseli din spuma de lunga durata, tapiterie din vinil, lavoar 

basculant reglabil. LARA LED
LARA STD

CU LED
993,00 € Raft A

Raft B
Raft C
Raft E
Raft F
Raft G
Raft H

564,00 €
€ 532,00
559,00 €
564,00 €
€ 606,00
559,00 €
559,00 €

*LAMINAT
CULORI

COD. 9373064
COD. 9364901 COD. 64 A

635,00 € 940,00 €
1.999,00 €

L 70 cm
1.235,00 € 739,00 € COD. 65 B

BIANCO
011

H 94 cm

LARA STD
COD. 66 C

FĂRĂ LED
NERO
021D 130 cm COD. 9373164

LARA LED

564,00 €
COD. 68 E * Raft A

Raft B
Raft C
Raft E
Raft F
Raft G
Raft H

€ 739,00
€ 707,00
€ 734,00
€ 739,00
€ 781,00
€ 734,00
€ 734,00

GRIGIO
031

COD. 69 F

COD. 70 G ARGENTO
971

* COD. 74 H
ANTRACIT DE DUNE
991

WENGÈ
961

COD. B53-9215410 ROVERE CHIARO
901

567,00 € REGE
Opțional REGELE METAL 44 REGELE WOOD 14 KING INOX 50 ROVERE SCURO

981COD. 456209 COD. 457687 COD. 456816
Bazinul Negru

COD. P08-9215452
PIATRĂ
771570,00 €

COD. B51-9215409

502,00 € 135,00 €
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# 03

Fabricat in Italia # 02

# 04
# 01

# RULE_2

Este disponibil de la:

3 SCAUNE DE LUCRU

2 PUNCTE DE SPĂLARE

3 UNITATE DE LUCRU

1 CANAPELE 2P + 1 CANAPELE 1P

6.414,00 €
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# REGULA 2 Fabricat in Italia

# 01 PERLA # 02 RACHETA # 03 ZI

COD. P10-9215653 Structura metalica vopsita cu spray, scaun din captuseala din spuma de lunga durata, tapiterie din vinil, suport electric pentru picioare (Rocket Relax), lavoar basculant 

reglabil. LED ZI ZI STD
CU LED

1.039,00 € Raft A
Raft B
Raft C
Raft E
Raft F
Raft G
Raft H

€ 649,00
€ 623,00
€ 646,00
€ 649,00
688,00 €
€ 646,00
€ 646,00

*LAMINAT
CULORI

ROCKET RELAX
COD. 9356074

COD. 64 A

589,00 € 1.289,90 €
COD. 9365201

2.334,00 € L 69 cm 821,00 € COD. 65 B
BIANCO
011

1.519,00 € H 98 cm

ZI STD COD. 66 C
FĂRĂ LED NERO

021D 130/156 cm COD. 9356874 LED ZI
646,00 €

COD. 68 E * Raft A
Raft B
Raft C
Raft E
Raft F
Raft G
Raft H

€ 824,00
798,00 €
€ 821,00
€ 824,00
€ 863,00
€ 821,00
€ 821,00

GRIGIO
031

Structură principală din sticlă transparentă, raft 

din aluminiu turnat sub presiune vopsit cu spray, 

lumini LED tech.

COD. 69 F

ARGENTO
971COD. 70 G

COD. 74 H
ANTRACIT DE DUNE
991

WENGÈ
961

# 04 SALON
ROCKET STD

COD. B53-9215610 COD. 9365101 ROVERE CHIARO
901

485,00 € 1.647,00 € 1P L 58/110 cm
COD. 9249601

1.098,00 € ROVERE SCURO
981608,00 € H 80 cm

Opțional
Bazinul Negru 425,00 € D 72 cm

COD. P08-9215652 PIATRĂ
771

524,00 € 2P
COD. 9249603

1.023,90 €

COD. B51-9215609 664,90 €
420,00 € 135,00 €
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# 03

Fabricat in Italia

# 01 # 02

# RULE_3

Este disponibil de la:

2 SCAUNE DE LUCRU

1 PUNCT DE SPĂLARE

2 UNITATE DE LUCRU

3.100,00 €
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# REGULA 3 Fabricat in Italia

# 01 DOMINA # 02 TOCĂTOR # 03 LARA
ALTERNATIVE / ARTICOLE

COD. P10-9215953 Structura metalica vopsita cu spray negru mat la moda, scaun dotat cu captuseli din spuma de lunga durata, tapiterie din vinil, lavoar 

basculant reglabil. LARA LED
LARA STD LAMINATCU LED

995,00 € Raft A
Raft B
Raft C
Raft E
Raft F
Raft G
Raft H

564,00 €
€ 532,00
559,00 €
564,00 €
€ 606,00
559,00 €
559,00 €

*CULORI
COD. 9365001 COD. 9373064

COD. 64 A

632,00 € 1.990,90 € L 70 cm 940,00 €

1.229,00 € 739,00 € COD. 65 B
BIANCO
011H 94 cm

COD. 66 CD 130 cm LARA STD FĂRĂ LED NERO
021COD. 9373164

LARA LED

564,00 €
COD. 68 E * Raft A

Raft B
Raft C
Raft E
Raft F
Raft G
Raft H

€ 739,00
€ 707,00
€ 734,00
€ 739,00
€ 781,00
€ 734,00
€ 734,00

GRIGIO
031

COD. 69 F

ARGENTO
971COD. 70 G

* COD. 74 H
ANTRACIT DE DUNE
991

WENGÈ
961

ROVERE CHIARO
901COD. B53-9215910

SKYP 3563,00 €

Opțional
Bazinul Negru

COD. 452649 ROVERE SCURO
981

COD. P08-9215952 PIATRĂ
771

567,00 €

COD. B51-9215909

498,00 € 135,00 €
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# 03

Fabricat in Italia

# 04
# 01

# 02

# RULE_4

Este disponibil de la:

3 SCAUNE DE LUCRU

2 PUNCTE DE SPĂLARE

3 UNITATE DE LUCRU

1 BIRO DE RECEPȚIE

7.424,00 €
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# REGULA 4 Fabricat in Italia

# 01 GIADA # 02 NAVETĂ # 03 ZĂPADĂ
ALTERNATIVE / ARTICOLE

COD. P10-9215553 Structura interioara metalica, captuseli din spuma de lunga durata, tapiterie din vinil, masaj shiatsu mecanic cu role (SHUTTLE MASSAGE), suporturi 

pentru picioare cu activare electrica (SHUTTLE MASSAGE & RELAX), chiuveta lata, profunda si confortabila cu miscare de inclinare reglabila. LED ZĂpadă
ZĂpadă STD LAMINATCU LED

967,0 0 € Raft A
Raft B
Raft C
Raft E
Raft F
Raft G
Raft H

€ 630,00
€ 604,00
€ 629,00
€ 630,00
€ 666,00
€ 629,00
€ 629,00

*CULORI
COD. 9356274

COD. 64 A

628,00 € MASAJ NAVETĂ 1.319,90 €
COD. 9365501

COD. 65 BL 88 cm
5.199,95 € 799,00 € BIANCO

011

2.944,00 € H 98 cm

ZĂpadă STD
COD. 66 C

FĂRĂ LED
NERO
021D 120/150 cm COD. 9351974

LED ZĂpadă

NAVETĂ RELAXĂ 629,00 €
COD. 68 E * Raft A

Raft B
Raft C
Raft E
Raft F
Raft G
Raft H

€ 807,00
€ 781,00
€ 803,00
€ 807,00
€ 843,00
€ 803,00
€ 803,00

COD. 9365401 GRIGIO
031

3.350,00 € Cadru metalic cu finisaj din oțel strălucitor, oglindă 

cu iluminare din spate LED, raft din aluminiu 

turnat sub presiune vopsit cu spray.

COD. 69 F

1.998,00 € COD. 70 G ARGENTO
971

COD. 74 H
ANTRACIT DE DUNE
991

STANDARD DE NAVETĂ # 04 LED RIO
WENGÈ
961

COD. 9365301

2.480,00 €
COD. B53-9215510 Structura principala din lemn stratificat de culoare gri, sertare cu incuietoare si cheie, oglinda frontala retroiluminata (cu 

tehnologie led).

ROVERE CHIARO
901

526,00 € 1.615,00 €
COD. 9384176 L 127 cm

ROVERE SCURO
9811.559,90 €

H 101 cm

COD. P08-9215552 999,90 €
D 48 cm PIATRĂ

771
494,00 € Opțional

Bazinul Negru

COD. B51-9215509

461,00 €

195,00 €
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# 03

Fabricat in Italia

# 04
# 02

# RULE_5 # 01

Este disponibil de la:

3 SCAUNE DE LUCRU

2 PUNCTE DE SPĂLARE

3 UNITATE DE LUCRU

1 CANAPEA 2P

6.140,00 €
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# REGULA 5 Fabricat in Italia

# 01 GEMMA # 02 TOCĂTOR # 03 NOAPTE
ALTERNATIVE / ARTICOLE

COD. P10-9215853 Structura metalica vopsita cu spray negru mat la moda, scaun dotat cu captuseli din spuma de lunga durata, tapiterie din vinil, lavoar 

basculant reglabil. LED DE NOAPTE
NOAPTE STD

CU LED
999,00 € Raft A

Raft B
Raft C
Raft E
Raft F
Raft G
Raft H

€ 786,00
759,00 €
€ 774,00
€ 786,00
€ 821,00
€ 774,00
€ 774,00

*LAMINAT
CULORI

COD. 9365001 COD. 9356174
COD. 64 A

619,00 € 1.990,90 € 1.334,90 €

1.229,00 € 962,00 € COD. 65 B
BIANCO
011

NOAPTE STD
COD. 66 C

FĂRĂ LED
NERO
021COD. 9356974

LED DE NOAPTE

774,00 €
COD. 68 E * Raft A

Raft B
Raft C
Raft E
Raft F
Raft G
Raft H

966,00 €
939,00 €
962,00 €
966,00 €
998,00 €
962,00 €
962,00 €

GRIGIO
031

Structură principală din sticlă neagră strălucitoare, raft 

din aluminiu turnat sub presiune vopsit cu spray, lumini 

LED tech.

COD. 69 F

COD. 70 G ARGENTO
971

L 70 cm COD. 74 H
ANTRACIT DE DUNE
991

H 94 cm

D 130 cm # 04 PERRY
WENGÈ
961

COD. B53-9215810 ROVERE CHIARO
901

519,00 €
PERRY CONFORT L 150 cm

Opțional
Bazinul Negru

COD. 9249520 ROVERE SCURO
981

919,90 € H 82 (45+27) cm

COD. P08-9215852 596,00 € D 56 cm PIATRĂ
771

561,00 €

COD. B51-9215809 PERRY
451,00 € 135,00 €

COD. 9249521

433,00 €
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# 04

Fabricat in Italia

# 02

# REGULA_6 # 01

Este disponibil de la: # 03
3 SCAUNE DE LUCRU

2 PUNCTE DE SPĂLARE

2 UNITATE DE LUCRU

1 UNIT DE LUCRU DUBLU LATERAL 

1 BIRO DE RECEPTIE

7.688,00 €
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# REGULA 6 Fabricat in Italia

# 01 AMBRA # 02 NAVETĂ # 04 ÎNTUNERIC # 03 RECEPTIE

COD. P10-9215753 Structura interioara metalica, captuseli din spuma de lunga durata, tapiterie din vinil, masaj shiatsu mecanic cu role (SHUTTLE MASSAGE), suporturi 

pentru picioare cu activare electrica (SHUTTLE MASSAGE & RELAX), chiuveta lata, profunda si confortabila cu miscare de inclinare reglabila. IZOLA ÎNTUNECĂ LED PARIS *
939,90 € *LAMINAT

CULORI
COD. 9356378 COD. 9384076

628,00 € MASAJ NAVETĂ 1.445,00 € 1.790,00 €
COD. 9365501

L 79 cm 1.059,00 € 1.289,00 €5.199,95 €
BIANCO
011

2.944,00 € H 98 cm Structura metalica vopsita cu spray de 

culoare aluminiu, panou din spate din lemn 

stratificat Dune 991, raft din lemn 

stratificat Bianco 011.

Structura principala din lemn 

stratificat de culoare gri, sertare cu 

incuietoare si cheie, partea frontala 

din lemn stratificat, partea centrala 

din perspex fumuriu retroiluminat.

NERO
021D 120/163 cm

NAVETĂ RELAXĂ
COD. 9365401 GRIGIO

031
3.350,00 €

1.998,00 € *
LONDRA

ARGENTO
971

COD. 9390100

1.680,00 € ANTRACIT DE DUNE
991

1.217,00 €

STANDARD DE NAVETĂ
WENGÈ
961Structura principala din lemn 

stratificat de culoare gri, sertare cu 

incuietoare si cheie, fata din lemn 

stratificat, partea centrala din vinil 

conform diagramei de culori.

COD. 9365301 ÎNTUNERIC

2.480,00 € COD. 9356377
COD. B53-9215710 ROVERE CHIARO

901539,00 €
524,00 € 1.615,00 €

Opțional
Bazinul Negru

413,00 €
ROVERE SCURO
981

COD. P08-9215752
PIATRĂ
771569,00 €

195,00 €
COD. B51-9215709

452,00 €
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Fabricat in Italia

# 01 MALMO

Unitate de lucru frizer din lemn stratificat cu chiuveta ceramica 

si lumini led.

# 02 S-MAX AGV # 04 SEDICI
COD. 285100 DIFUZIA COD. 283300

NERO 021

ROVERE CHIARO 901

ROVERE SCURO 981

MALMO 6
REALITATE COD. 9438500

COD. 283200 2.430,00 €

1.949,00 €
L 140 cm

H 200 cm

D 54 cm

MALMO 1
COD. 9437500

1.049,00 €

898,00 €
LED optional 180,00 €

MALMO 2 MALMO 3 MALMO 4 MALMO 5 MALMO 7 MALMO 8
COD. 9437700 COD. 9437900 COD. 9438100 COD. 9438300 COD. 9438700 COD. 9438900

POSIBILITATE SPECIALA
1.139,00 € 1.047,00 € 1.047,00 € 1.669,00 € 1.836,00 € 1.836,00 €
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# VINEREA NEAGRA Fabricat in Italia

# 01 GIADA B53 # 02 PERLA B53 # 07 ROCKET RELAX # 09 NAVETĂ RELAXĂ # 11 OCOLIRE # 12 STÂNCĂ # 13 X-STYLING
COD. 921551 COD. 921561 COD. 936520 COD. 936540

749,90 € 722,90 € 2.334,00 € 3.350,00 €

489,90 € 459,00 € 1.397,00 € 1.940,00 €

# 03 DOMINA B53 # 04 AMBRA B53
# 14 COLORARE X # 15 PRIETEN # 16 DIG

COD. 921591 COD. 921571

799,90 € 784,90 €

537,00 € 498,00 €

# 08 TOCĂTOR # 10 RINGO
COD. 936500 COD. 9364901

1.990,90 € 1.999,00 €

1.040,00 € 1.159,00 €

# 05 GEMMA B53 # 06 XARA B53 # 17 ZOE 1 # 18 ZOE 3
COD. 921581 COD. 9215410

729,90 € 801,00 €

493,00 € 539,00 €
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TEHNOLOGIA TOUCH
Termoactivator multifuncțional controlat de afișaj cu ecran tactil LCD-TFT, 15 programe prestabilite, 
mișcare automată a componentelor, ventilație puternică, emisie de ozon și ioni negativi.
Intuitiv, simplu de utilizat și fiabil.
Potrivit atât pentru tratamente tehnice, cât și pentru uscare.

ASISTENTA EFICIENTA
Cel mai avansat de pe piață, SPACE, pe lângă introducerea sistemului de control Touch-screen, se poate lăuda și 

cu un nou concept de iradiere a căldurii prin intermediul încălzitoarelor cu carbon și ventilației puternice.

Acest lucru permite SPACE să gestioneze o gamă largă de tratamente, reducând timpul de expunere.

În virtutea celor 15 programe prestabilite, a emisiei controlate de ozon și ioni negativi, a acoperirii totale 
în mișcare a coafurii, cu o scară de ventilație cu douăzeci de trepte de viteză, aparatul nu numai că 
efectuează tratamente tehnice cu o eficacitate extraordinară, ci poate fi și folosit ca cască de uscare.

MAI RAPID SI MAI EFICIENT

Ozonul, un agent oxidant caracteristic pentru 
produsele chimice și naturale, cu emisie 
controlată, accelerează activarea
tratamente, reducând timpii de expunere.

BUNĂSTARE PĂRULUI

Emisia controlată a ionilor negativi este benefică, 

deoarece descompune moleculele de apă, care sunt 

absorbite rapid de păr, determinându-l să se usuce 

mult mai repede, expunându-l astfel mai puțin la stres 

termic și reducând în consecință posibilitatea de 

deteriorare.

TEHNOLOGIA CARBONULUI

SPACE este dotat cu 8 rezistente de carbon, aceasta 
tehnologie nu incalzeste aerul, ci suprafetele 
pentru a garanta o incalzire imediata. În plus, față 
de rezistențele normale la halogen, are 
următoarele avantaje suplimentare: capacitatea 
de a stoca cantități bune de căldură (deci un 
consum mai mic), de lungă durată, poate fi 
reciclată, nu are dilatare termică, nu generează 
câmpuri magnetice periculoase.

CONTROLUL TIMPULUI CONTROLUL IONILOR DOUĂ FUNCȚII

5 ventilatoare puternice de noua generatie pozitionate in 

interiorul elementelor de incalzire controlate de o scara 

de viteza de la 1 la 20 permit aparatului sa fie folosit si 

pentru uscare.

CONTROLUL MUȚĂRII CONTROLUL VENTILATORULUI

CONTROL TEMPERATURA CONTROLUL OZONULUI

EFICIENTA COMPONENTELOR STANDBY COMPACT

Cele 15 programe SPACE presetate au componentele 

mereu în mișcare la viteze diferite, dar pot fi reglate sau 

oprite în orice moment în timpul tratamentului pentru a fi 

poziționate pentru a dirija căldura sau ventilația acolo 

unde este necesar.

La sfârșitul fiecărui tratament, SPACE intră în modul 

standby și componentele sale sunt poziționate 

automat închise în sus. Atunci când nu este utilizat, 

acest lucru permite unității să ocupe spațiu minim, 

atât în   versiunea de bază, cât și în versiunea de 

braț.
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TEHNOLOGIA TOUCH
Termoactivator multifuncțional controlat de afișaj LCD-TFT cu ecran tactil, 15 
programe prestabilite, ventilație puternică, emisie de ozon și ioni negativi. Intuitiv, 
simplu de utilizat și fiabil.
Potrivit atât pentru tratamente tehnice, cât și pentru uscare.

ASISTENTA EFICIENTA
Cel mai avansat de pe piață, COSMO, pe lângă introducerea sistemului de control Touch-

screen, se poate lăuda și cu un nou concept de iradiere a căldurii prin intermediul 

încălzitoarelor cu carbon și ventilației puternice.

Acest lucru permite COSMO să gestioneze o gamă largă de tratamente, reducând 

timpul de expunere.

În virtutea celor 15 programe prestabilite, emisie controlată de ozon și ioni 
negativi, cu o scară de ventilație cu douăzeci de trepte de viteză, aparatul nu numai 
că efectuează tratamente tehnice cu o eficacitate extraordinară, ci poate fi folosit și 
ca cască de uscare.

MAI RAPID SI MAI EFICIENT

Ozonul, un agent oxidant caracteristic pentru 
produsele chimice și naturale, cu emisie 
controlată, accelerează activarea
tratamente, reducând timpii de expunere.

TEHNOLOGIA CARBONULUI BUNĂSTARE PĂRULUI

COSMO este dotat cu 5 rezistente de carbon, 
aceasta tehnologie nu incalzeste aerul, ci 
suprafetele pentru a garanta o incalzire imediata. 
În plus, față de rezistențele normale la halogen, 
are următoarele avantaje suplimentare: 
capacitatea de a stoca cantități bune de căldură 
(deci un consum mai mic), de lungă durată, poate fi 
reciclată, nu are dilatare termică, nu generează 
câmpuri magnetice periculoase.

Cele 15 programe COSMO presetate au componentele 

mereu în mișcare la viteze diferite, dar pot fi reglate sau 

oprite în orice moment în timpul tratamentului pentru a fi 

poziționate pentru a direcționa căldura sau ventilația 

acolo unde este necesar.
CONTROLUL TIMPULUI CONTROLUL VENTILATORULUI

CONTROL TEMPERATURA CONTROLUL OZONULUI

CONTROLUL IONILOR
DOUĂ FUNCȚII

5 ventilatoare puternice de noua generatie pozitionate in 

interiorul elementelor de incalzire controlate de o scara 

de viteza de la 1 la 20 permit aparatului sa fie folosit si 

pentru uscare.
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CULORI STANDARD
Definiții
Client: persoana fizică sau corporație care acționează în desfășurarea propriei 
activități comerciale, comerciale, artizanale sau profesionale, sau agentul acestora, 
care achiziționează Produsele vândute și fabricate de AGVGROUP SRL. AGVGROUP 
SRL: societatea cu sediul social in Via Contarella 17, 42019 Scandiano (RE) - Italia, 
care comercializeaza Produsele.
Confirmare Comandă: notificare scrisă de confirmare a produsului comandat, 
transmisă Clientului AGVGROUP SRL.
Pret: cel indicat pe confirmarea comenzii.
Produs: cel indicat pe confirmarea comenzii. Caracteristicile produsului ilustrate în 
catalog nu sunt obligatorii. Ne rezervăm dreptul de a face toate modificările pe care 
le considerăm adecvate, fără nicio notificare prealabilă.
Contract: cel încheiat între AGVGROUP SRL și client prin schimbul comenzii 
și confirmarea comenzii, guvernat de acești termeni generali de vânzare și 
garanție.

control rezonabil și va avea dreptul la o prelungire pentru îndeplinire; Exemplele de 
forță majoră includ greve, probleme legate de furnizarea/transportul/fabricarea 
produselor finite și/sau semifabricate, fluctuațiile cursului de schimb, acțiunile 
guvernamentale sau acțiunile de reglementare, catastrofele naturale.
În cazul în care evenimentul de forță majoră persistă o perioadă mai mare de 2 luni, 
fiecare dintre părți va avea dreptul de a se retrage din Contract, fără a se datora 
vreo despăgubire celeilalte părți.

a articolelor sau produselor cu același tip de vopsea nu poate fi considerată un 
defect de fabricație original.
Piese din aluminiu: Daune care nu decurg din defecte de fabricatie originale si/sau 
din calitatea proasta a materialelor folosite, dar care sunt consecinta unor fapte sau 
evenimente traumatizante pentru produs, cum ar fi, doar cu titlu de exemplu: 
lovituri, zgarieturi, zgarieturi, taieturi. , petele cauzate de factori externi, precum 
vopselele, lacurile si produsele de curatare nu sunt garantate. Orice diferență de 
nuanță de culoare a articolelor sau produselor cu același tip de piese din aluminiu, 
sau orice imperfecțiuni ale suprafeței datorate porozității materialului, nu pot fi 
considerate ca un defect de fabricație original. Nu utilizați produse de curățare 
abrazive pentru curățarea componentelor din aluminiu.
Echipament electric: Piese electrice și echipamente electrice (cu excepția luminilor 
cu neon, ledurilor și becurilor). Acestea sunt acoperite de termenii generali de 
garanție, cu condiția ca daunele să nu fie cauzate de schimbări bruște de tensiune 
care depășesc limitele indicate de reglementările CE (220/240V, 50hz, +/- 10%).
Neon, led-uri și becuri: Acestea nu sunt acoperite de termenii generali de garanție, 
deoarece sunt consumabile. La livrare, este garantată doar respectarea parametrilor 
de temperatură, culoare și randament cromatic indicați în specificațiile conform 
catalogului producătorilor principali (de ex. catalog Philips, paragraful 12). Prin 
urmare, Clientul este obligat să efectueze o verificare imediată a componentelor 
indicate în acest paragraf și, în cazul în care se constată abateri de la specificațiile 
menționate, este obligat să notifice AGVGROUP SRL în termen de 8 zile de la 
primirea mărfii; în caz contrar, Clientul pierde dreptul de a invoca respectiva 
abatere. Termenii de garanție exclud uzura normală a articolelor din cauza utilizării 
și Clientul declară că este conștient de acest lucru, renunțând prin prezenta la orice 
pretenție în acest sens și că, cu trecerea timpului, luminile de neon, Sticla si oglinzi: 
Avarii care nu decurg din defecte de fabricație originale și/sau din calitatea proastă a 
materialelor utilizate, dar care sunt consecința unor fapte sau evenimente 
traumatizante pentru produs, cum ar fi, doar cu titlu exemplificativ: lovituri, lovituri, 
zgârieturi, tăieturi. , petele cauzate de factori externi, precum vopselele, lacurile si 
produsele de curatare, nu sunt garantate. AgvGroup precizează că instalarea 
corectă a oglinzilor necesită atașarea acestora de structura portantă cu silicon. 
AgvGroup nu este responsabil pentru deteriorarea oglinzilor dacă acestea au fost 
instalate fără a utiliza această procedură.

Lavoare si chiuvete: Deteriorări care nu provin din defecte de fabricație originale 
și/sau de calitatea proastă a materialelor utilizate, dar care sunt consecința unor 
fapte sau evenimente traumatizante pentru produs, cum ar fi, doar cu titlu 
exemplificativ: lovituri, lovituri, zgârieturi, fisuri. , petele cauzate de factori externi, 
precum vopselele, lacurile si produsele de curatare, nu sunt garantate.
Robinete, dușuri și furtunuri: Bateriile sunt garantate 3 ani, dușurile și 
furtunurile 6 luni, cartușele ceramice 1 an (toate evaluate pe baza durității 
apei în care a fost instalat produsul, rămânând înțeles că trebuie instalat un 
dedurizator de apă omologat). în amonte de sistem).

Protecția datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Clientului vor fi prelucrate, păstrate și/sau 
comunicate conform legii, iar Clientul este de acord cu acest lucru în conformitate cu 
și sub efectele reglementărilor privind confidențialitatea. Clientul își poate exercita 
dreptul de acces, corectare, ștergere și blocare a prelucrării datelor sale prin 
trimiterea unei scrisori recomandate către AGVGROUP SRL.
Clientul poate solicita AGVGROUP SRL să nu-și folosească datele în scopuri de 
marketing.

Eficacitate

Prezentul Contract se aplică acestei vânzări și tuturor celor ulterioare între 
AGVGROUP SRL și Client, fără a aduce atingere semnării ulterioare a altor și diferiți 
termeni de vânzare și garanție. Trimiterea unei comenzi presupune acceptarea 
Contractului.

201 212 223 GARANȚIE
Domeniul de aplicare
Această garanție este destinată Clienților care desfășoară activități profesionale 
proprii, conform definiției de la articolul 1. Vânzările indicate în acești termeni 
generali se referă la PRODUSE NEDESTINATE CONSUMATORILOR, astfel cum sunt 
identificate la articolul 3 din Decretul Legislativ 206/2005. Garanția se referă la 
defecte ale Produselor, intenționând ca atare imperfecțiuni materiale ale articolului, 
de natură să afecteze în mod semnificativ utilitatea sau valoarea acestuia, 
referitoare la anomalii ale procesului de producție, fabricație, formare, conservare și 
funcționare în limitele și conform termenilor enumerați mai jos.
Durată: AGVGROUP SRL garanteaza Produsele timp de un an de la data livrarii. 
Când se aplică: Fără a aduce atingere specificațiilor, excluderilor sau limitărilor 
indicate mai jos, sau, în orice caz, la care se face referire în prezentul contract, 
garanția se aplică defectelor Produselor, identificate conform definiției articolului 
1490, mai întâi. paragraful, din Codul civil italian.
Metode, termeni și pierderea aplicării drepturilor de garanție
La descoperirea defectului, Clientul este obligat să notifice în scris AGVGROUP SRL, 
anexând o copie a facturii de vânzare și a confirmarii de referință a comenzii și 
însoțind aceasta de documentația fotografică a defectului constatat. Acolo unde este 
posibil, trebuie furnizat și numărul de serie al produsului defect. Comunicarea 
trebuie primita in scris de catre AGVGROUP SRL in termen de 8 zile de la 
descoperire, in caz contrar se vor pierde drepturile de garantie. Drepturile de 
garanție durează un an. Orice intervenție a Clientului sau a terților asupra 
produsului defect, dacă nu este autorizată în scris de către AGVGROUP SRL, 
constituie motiv de pierdere a garanției.
Excluderi și limitări: fără a aduce atingere celor specificate mai sus, garanția este 
exclusă în cazul în care defectul este cauzat sau accentuat de utilizarea 
necorespunzătoare a Produsului de către Client sau terți, sau prin întreținere care 
nu este conformă cu indicațiile producătorului, sau intervenții de orice fel, inclusiv 
întreținerea acestora, care nu este efectuată sau neautorizată de AGVGROUP SRL.

De asemenea, garanția este exclusă:

- dacă, la comunicarea viciului, documentele și informațiile indicate la art. 
10.4 nu sunt, respectiv, atașate și furnizate;
- dacă Produsele au fost instalate, păstrate sau depozitate în zone necorespunzătoare pentru 
protejarea calității lor (cum ar fi medii externe, umede și slab aerisite);
- dacă Produsele nu au fost instalate corect, sau au fost manipulate, au fost 
adăugate piese sau componente neoriginale sau care nu sunt autorizate de 
AGVGROUP SRL, au fost curățate cu proceduri sau produse susceptibile să le 
deterioreze;
- în cazul avariilor care nu decurg din defecte originale de fabricație și/sau din 
calitatea proastă a materialelor utilizate, dar care sunt consecința unor fapte sau 
evenimente traumatizante pentru produse, cum ar fi, doar cu titlu exemplificativ: 
lovituri, zgârieturi, zgârieturi, tăieturi, pete cauzate de factori externi, cum ar fi 
vopsele, lacuri și produse de curățare;
- pentru daune cauzate de uzura cauzate de utilizarea normala a Produselor;
- in cazul in care Produsele nu sunt folosite de catre partile carora le sunt destinate si pentru 
care sunt fabricate, si anume frizerii, cosmeticienilor, saloanelor de infrumusetare si fermelor 
de infrumusetare.
Condiții specifice de garanție: Următorii termeni specifici de garanție se aplică, în funcție de 
componentă sau material, așa cum este indicat mai jos.
Pompe: Acestea sunt garantate timp de 24 de luni de la data livrării. Pentru scaune, 
înălțimea indicată este întotdeauna orientativă, deoarece depinde parțial de tipul de 
picior ales. Se recomanda a nu muta scaunele cu pompe hidraulice prin ridicarea lor 
de cotiere. Această operațiune face ca aer să intre în pompă, provocând defecțiuni. 
În acest caz, este necesar să ridicați scaunul până la înălțimea maximă și să apăsați 
pedala în mod repetat pentru a descărca aerul și a restabili condițiile normale.

Skay - Vinil: Skay/Vinyl, în special alb sau de culoare deschisă, nu este garantat 
împotriva daunelor care nu derivă din defecte de fabricație originale și/sau de 
calitatea slabă a materialelor utilizate, dar care sunt consecința unor fapte sau 
evenimente traumatizante pentru produs, cum ar fi, doar cu titlu de exemplu: 
lovituri, zgârieturi, tăieturi, pete cauzate de factori externi, cum ar fi vopsele pentru 
țesături denim/blugi, lacuri și produse de curățare. Orice diferență în nuanța de 
culoare a articolelor sau produselor cu același tip de Skay nu poate fi considerată un 
defect de fabricație original. Procesul de curățare a tapițeriei sintetice (SKAY/VINIL) 
necesită utilizarea apei cu săpun care să fie distribuită cu un burete sau o cârpă 
umedă. Produsele chimice pot deteriora iremediabil tapițeria sintetică, la fel ca și 
utilizarea echipamentelor de curățare prea dure sau aspre. AgvGroup nu este 
responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea acestor produse sau echipamente. 
Articolele căptușite pot fi acoperite cu material furnizat de Client. Nu garantam 
calitatea finisajului daca materialul este furnizat de catre Client.
Piese vopsite: Avarii care nu decurg din defecte de fabricație originale și/sau din calitatea 
proastă a materialelor utilizate, dar care sunt consecința unor fapte sau evenimente 
traumatizante pentru produs, cum ar fi, doar cu titlu de exemplu: lovituri, lovituri, zgârieturi, 
tăieturi. , petele cauzate de factori externi, precum vopselele, lacurile si produsele de curatare, 
nu sunt garantate. Orice diferență în nuanța culorii

203 224 Comenzi

Comenzile sunt acceptate numai și exclusiv în scris (e-mailul și faxul sunt aceleași) și 
devin obligatorii pentru AGVGROUP SRL și între părți atunci când AGVGROUP SRL 
trimite Clientului confirmarea comenzii. Confirmarea comenzii trebuie verificata 
imediat de catre Client (in termen si nu mai tarziu de 24 de ore de la primire), care 
trebuie sa notifice imediat AGVGROUP SRL in scris despre orice eroare constatata.

In caz contrar, dupa 3 zile lucratoare, indicatiile cuprinse in confirmarea 
comenzii vor fi aplicate Contractului.
O comandă NU va fi acceptată decât dacă este însoțită de acești termeni generali de 
vânzare și garanție semnați de Client. Comenzile ulterioare, acceptate si confirmate 
de AGVGROUP SRL prin confirmarea comenzii, raman supuse prezentului contract.
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Preț și timpi de plată
Devizele AGVGROUP SRL sunt valabile doar dacă sunt întocmite în scris și 
pentru perioada indicată în acestea. Prețul include exclusiv bunurile și 
serviciile enumerate și trebuie să fie considerat fără TVA. Plata trebuie să 
aibă loc în metodele și orele indicate în confirmarea comenzii.
AGVGROUP SRL poate suspenda livrarea sau îndeplinirea comenzii până la 
efectuarea plății, dacă s-a convenit plata prealabilă, sau a tuturor celorlalte 
tranzacții anterioare în care Clientul a întârziat la plată.
Clientul renunta prin prezenta la orice exceptie de compensare intre sumele 
datorate de acesta catre AGVGROUP SRL si orice alta suma pentru care este sau 
pretinde a fi creditor, din orice motiv, chiar daca lichida si incasabila, si chiar daca nu 
este contestata si incasabila legal. .
În cazul întârzierii plății, Clientul trebuie să plătească dobânda indicată în Decretul Legislativ nr. 
231/2002 asupra sumei rămase datorate, precum și a cheltuielilor de recuperare a acesteia, 
fără a fi necesară plasarea formală a restanțelor.

211 217
227

Metode de interventie AGVGROUP SRL:
AGVGROUP SRL va examina produsul și va evalua, la discreția sa incontestabilă, dacă 
problema este acoperită sau nu de garanția AGVGROUP SRL, prin serviciul propriu 
de intervenție sau printr-un partener de asistență autorizat și, în urma examinării, 
este de acord să înlocuiască sau reparați articolele care sunt defecte la origine, care 
vor fi returnate franco fabrică.
In cazul in care se solicita trimiterea pieselor SRLre, achizitorul va fi responsabil 
pentru costurile de transport si riscul relativ. În orice caz, garanția nu acoperă 
furnizarea de forță de muncă sau orice daune suferite de cumpărător. Articolele 
înlocuite vor deveni proprietatea AGVGROUP SRL. În cazul în care articolul nu mai 
este în vânzare la AGVGROUP SRL, acesta va aranja o înlocuire corespunzătoare. 
AGVGROUP SRL, la discreția sa exclusivă, va decide care înlocuitor va fi considerat 
adecvat.
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Livrare / Titlu / Risc
Termenul de livrare indicat in confirmarea comenzii este orientativ. Sunt permise 
livrări parțiale. Locul de livrare este indicat în confirmarea comenzii. Mărfurile circulă 
pe riscul și pericolul exclusiv al cumpărătorului, chiar și atunci când sunt vândute 
fără transport.
Transferul dreptului de proprietate asupra produsului are loc numai la plata prețului 
integral. Fără a aduce atingere a ceea ce este indicat la articolul 1525 din Codul civil 
italian, AGVGROUP SRL poate (fără nicio răspundere față de Client) să reintră în 
posesia Produsului.
AGVGROUP SRL poate actiona in justitie pentru obtinerea pretului, inclusiv inainte de 
transferul dreptului de proprietate.
În cazul în care Clientul refuză livrarea fără acordul prealabil cu AGVGROUP SRL, acesta va fi 
răspunzător pentru toate costurile sau pierderile suportate de AGVGROUP SRL ca urmare a 
refuzului respectiv, inclusiv costurile de depozitare până la acceptarea livrării.
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230 Excluderea recunoașterii implicite a defectului.
Cu referire la art.1495, al 2-lea, din Codul civil italian, se precizează că 
intervenția AGVGROUP SRL, sau a părții delegate sau împuternicite de 
aceasta, nu implică automat recunoașterea viciului, ci are drept scop 
exclusiv evaluarea. a cererii depuse de Client. Intervenția AGVGROUP SRL, 
partea delegată sau autorizată de aceasta, în înlocuire sau reparare, nu 
implică nici o recunoaștere, întrucât aceasta poate fi efectuată exclusiv în 
scopul evitării litigiului și/sau în scopul soluționării. Defectul trebuie să fie 
înțeles ca fiind recunoscut în conformitate cu legea numai în cazul în care 
acesta s-a produs în mod expres în scris.
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Acceptare
La livrarea Produsului, Clientul trebuie să îl verifice și să îl inspecteze și, dacă este 
necesar, să îl refuze sau să indice defecțiunile în momentul livrării. La expirarea 
acestui termen, produsul va fi considerat ca fiind acceptat de Client. Daca 
AGVGROUP SRL permite returnarea produsului, in conditii exceptionale si la propria 
discretie, acesta trebuie returnat in conditiile originale, cu ambalajul aferent, cu nota 
de retur si cu dovada relativa de cumparare; costurile de retur vor fi întotdeauna 
plătite de către Client.

221 Asistență în afara GARANȚIEI
În cazul în care Clientul solicită de la AGVGROUP SRL asistență în afara garanției 
pentru Produsele pe care le-a furnizat, Clientului i se vor percepe toate cheltuielile și 
taxele accesorii pe care AGVGROUP SRL le suportă pentru piesele SRL, orele de 
lucru, cheltuielile de călătorie, masa și cazarea necesare pentru finalizarea asistenţă.
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Răspundere

AGVGROUP SRL nu va fi tinuta in nici un fel raspunzatoare pentru daune directe sau 
consecutive sau pierderi consecutive in cazul nefunctionarii sau functionarii 
defectuoase a produselor, pentru pierderi de afaceri, profituri, salarii, comisioane, 
economii, fara a prejudicia garantiile legale. sau orice este prevăzut în acești termeni 
generali de vânzare.
AGVGROUP SRL nu va fi, de asemenea, răspunzătoare pentru daunele 
produse în timpul instalării produselor la pardoseli, mobilier, mobilier de uz 
casnic, mobilier și orice altceva prezent în incintă, Clientul recunoscând că 
are obligația contractuală precisă de a asigura protecția sau mutarea 
prealabilă. lor.
Clientul ia la cunostinta ca a fost informat in prealabil de catre AGVGROUP 
SRL cu privire la interventiile necesare instalarii Produselor, in special a 
metodelor si caracteristicilor acestora.

Jurisdicția
Acest contract este guvernat de legea italiană și este supus jurisdicției exclusive a 
Tribunalului Reggio Emilia.

Clauze finale
Textul în limba italiană al acestui contract este singurul care poate fi considerat text original.

200 NERO În conformitate cu și sub efectele articolelor 1341 și 1342 din Codul civil 
italian, Clientul declară că a văzut și aprobă în mod expres următoarele 
articole din Condițiile generale de vânzare și garanție ale AGVGROUP SRL: 
art.2 (eficacitate), art. .3 (comenzi), art.4 (preț și termene de plată), art.5 
(livrare/titlu/risc), art.6 (acceptare), art.7 (răspundere), art.8 (forță majoră), 
art. .10 (garanție - paragrafe:10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8), 
art.12 (jurisdicția), art.13 (clauzele finale).

Forță majoră
AGVGROUP SRL nu va fi răspunzătoare pentru nicio întârziere în îndeplinirea obligațiilor sale 
(inclusiv livrarea întârziată) dacă întârzierea respectivă este cauzată de circumstanțe dincolo de
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