
 
Regulament Campanie 3 ani garantie – Camere video auto Mio MiVue 

 
1. Organizatorul: 

Campania este organizata de Mio (MiTAC Digital Corporation) in colaborare cu: 
ALTEX ROMANIA S.R.L. (denumit in continuare “Altex” sau “Organizator”) cu sediul in Global City Business 
Park, Corp O1.1, Soseaua București – Nord, Numarul 10, Etaj 9 si10, Voluntari, Judetul Ilfov, Romania, cod 
unic de inregistrare RO2864518, numar de inregistrare la Registrul Comertului J23/2611/2016, 
reprezentata legal de domnul Ostahie Dan, in calitate de Administrator, in calitate de Partener. 

2. Descriere Campanie: 
Organizatorul ofera clientilor persoane fizice si/sau juridice, care in perioada 1 Ianuarie - 31 Decembrie 
2021 achizitioneaza din magazinele Altex si/sau www.altex.ro  orice camera video auto Mio MiVue, 
beneficiul unei garantii de 3 ani, incepand cu data achizitionarii, inscriptionata pe bonul fiscal/factura 
fiscala.  

3. Dreptul de participare: 
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica (cu varsta de peste 18 ani) sau juridica, rezidenta 
in Romania, cu capacitate deplina de exercitiu, care achizitioneaza produsele participante. 

4. Produse participante: 
Garantia de 3 ani se acorda pentru camerele video auto Mio MiVue, indiferent de codul produsului. 

5. Conditii generale: 
Conditiile acordarii garantiei sunt cele mentionate pe certificatul de garantie al produsului. Se vor avea in 
vedere elementele de identificare a produsului, termenul de garantie, modalitatile de asigurare a 
garantiei: intretinere, reparare, inlocuire, inclusiv denumirea si adresa vanzatorului si ale unitatii 
specializate de service, conform mentiunilor din certificat.  
In cazul lipsei conformitatii produsului achizitionat,  consumatorul are dreptul de a solicita vanzatorului, 
ca masura reparatorie, inlocuirea sau repararea produsului in functie de optiunea sa, in fiecare caz fara 
plata, cu exceptia situatiei in care aceasta solicitare este imposibila sau disproportionata. 
O masura reparatorie va fi considerata ca disproportionata, daca ea impune vanzatorului costuri care sunt 
nerezonabile in comparatie cu cealalta masura reparatorie, luandu-se in considerare: 
a) valoarea pe care ar fi avut-o produsele daca nu ar fi existat lipsa de conformitate; 
b) importanta lipsei de conformitate; 
c) daca cealalta masura reparatorie ar putea fi realizata fara un inconvenient semnificativ pentru 
consumator. 
O masura reparatorie va fi considerata ca imposibila daca vanzatorul nu are un produs identic pentru 
inlocuire. 
Orice reparare sau inlocuire a produselor va fi facuta in cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilita 
de comun acord intre vanzator si consumator, si fara niciun inconvenient semnificativ pentru consumator, 
luandu-se in considerare natura produselor si scopul pentru care acesta a solicitat produsele. 
Pentru a putea beneficia de garantie, cumparatorul trebuie sa pastreze si sa prezinte bonul fiscal sau 
factura fiscala.  
 
Regulamentul este disponibil, gratuit, oricarui solicitant (si/sau participant) in magazine, cat si la sediul 
Altex Romania din Soseaua Bucuresti-Nord, Nr. 10, Cladirea Global City Business Park, Corp O11, Etajele 9 
si 10, Voluntari, Judetul Ilfov, Romania. 
  
Mio – MiTAC Digital Corporation   

http://www.altex.ro/

