
 

CERTIFICAT DE GARANŢIE 

a produselor comercializate de  SC Anastasia GB Prodcom SRL 

  

Vânzător: SC Anastasia GB Prodcom SRL  cu sediul in Bucureşti, sector 2,  str. 
Iancu Cavaler de Flondor 7 având ca obiect principal de activitate 

comercializarea de articole sport denumită în continuare “Anastasia Sport”. 

BONUL FISCAL ŞI FACTURA 

Pastrati bonul fiscal /sau factura primite la achiziționare pentru a beneficia de 

garanția acordată de Anastasia Sport. Bonul si factura pot tine loc de certificate 

de garantie.Lipsa bonului sau a facturii aduce la pierderea garantiei.  

                RĂSPUNDEREA ANASTASIA SPORT  ŞI MODALITATEA DE 

ACORDARE A GARANŢIEI 
Răspunderea Anastasia Sport este asumata in conformitate cu dispozitiile art. 16 
din Legea 449/2003. Rezolutiunea contractului, respectiv restituirea 

contravalorii produsului se face in conditiile art. 11 din Legea 449/2003, precum 

si art. 12 - 15 din OG 21/1992. Modalitatea prin care se asigură consumatorului 
garanţia este în primul rând repararea produsului sau înlocuirea produsului dacă 

repararea nu este posibilă sau disproportionată. Dacă acest lucru nu este posibil 

se va asigura restituirea contravalorii produsului. Masura reparatorie poate fi 
stabilita prin negociere comuna. Orice reparare, înlocuire sau rambursare a 

contravalorii produselor va fi făcută de către Anastasia Sport în cadrul unei 

perioade de maxim 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus 

la cunoştinţa Anastasia Sport lipsa de conformitate a produsului. Lipsa de 

conformitate se transmite in scris la adresa gb@anastasiasport.ro, sau la adresa 

Anastasia Sport. 

Garantia de conformitate se refera la cusaturi, lipituri si valva. Uzura 

specifica a produsului este exclusa din garantia de conformitate.  
CONFORMITATEA PRODUSELOR 

Toate produsele comercializate de Anastasia Sport sunt fabricate în conformitate 

cu prevederile legislaţiei europene . Pentru obţinerea unui certificat de 
conformitate adresaţi-vă la pe e-mail: gb@anastasiasport.ro 

TERMENUL DE GARANŢIE  
Garanţia se acordă pe toată durata medie de utilizare. Majoritatea produselor 
comercializate de Anastasia Sport beneficiază de garanţie pentru o perioadă de 2 

ani de zile de la data achiziţionării, pentru deficiențe neimputabile 

consumatorului. Pentru a cunoaște garanția specifică fiecărui produs pe care îl 
achiziționați va rugam sa ne contactati pe moltenromania@gmail.com .  

DURATA DE UTILIZARE 

Durata medie de utilizare non-intensiva a produselor comercializate de Anastasia 
Sport este de 2 an de zile de la data achiziţionării, cu excepția situațiilor în care 

se precizează altfel. Acolo unde nu se specifică această durată medie de utilizare, 

durata medie de utilizare a produselor coincide cu durata garanţiei convenţionale 
oferită pentru respectivele produse în situaţia respectării condiţiilor de transport, 

manipulare, depozitare şi exploatare. Se recomanda folosirea a mai multe 

articole prin rotatie pentru a putea beneficia de durata medie de utilizare. 

IMPORTANT 

Produsele vor fi folosite numai la sporturile pentru care au fost create*. 

Compozitia, instructiunile de curăţare şi întreţinere, condiţiile de utilizare, 
precum şi restricţiile aplicabile produsului dumneavoastră se gasesc pe site-ul 

www.anastasiasport.ro , in descrierea fiecarui produs, iar instrucitiunile pe 

www.anastasiasport.ro. Acestea informaţii sunt specifice produsului 
dumneavoastra si este obligatorie consultarea lor. Vă rugăm sa respectaţi 

instrucţiunile de întreţinere, ambalare şi utilizare corespunzătoare produsului 

achiziţionat, instrucţiuni menţionate în documentele însoţitoare acestuia. In 

situaţia nerespectării acestora (a instrucţiunilor de întreţinere, ambalare şi 

utilizare) se pierd toate drepturile generate de garanţie. Garanţia se acordă dacă 

au fost respectate condiţiile de transport, manipulare, depozitare şi exploatare.  
https://www.frbaschet.ro/public/storage/pages/Regulamente/2019%20ROJB%20(acualizat%2031%20ianuarie%202019)%20.pdf     

Garanţia nu se acordă în următoarele situaţii: 
•Produsele nu au fost folosite in scopul pentru care au fost create, conform 

standardelor si parametrilor  prevazute pentru sporturile respective de catre 
Federatiile de Specialitate si normelor de calitate ISO9001. 

• Produsele au fost depozitate sau asamblate incorect, folosite inadecvat sau în 

alte scopuri pentru care au fost create, alterate sau curăţate prin metode 
improprii sau cu substanţe neadecvate. Garanţia nu acoperă uzura normală a 

produsului, tăieturi, incendierea, deteriorarea, furtul, decolorarea produsului sau 
a unor părţi componente în urma expunerii la soare sau la o altă sursă puternică 

de căldură sau în urma contactului cu apa, vopsirea produsului de către client, 

deteriorări ale produsului în urma unor calamităţi, ruperea sau zgârierea 
produsului ca urmare a lovirii sale, defecte produse de depozitarea în condiţii de 

umiditate, curăţarea cu substanţe neadecvate; introducerea valvei in minge; 

gaurirea / taierea valvei. 
 • Produsele au fost folosite în regim industrial, în locuri publice, în scopuri 

comerciale sau profesionale fără acordul Anastasia Sport;  

•S-a intervenit asupra produsului sau s-a reparat sau modificat în afara atelierelor 
Anastasia Sport prin, dar fără a ne limita la, introducerea valvei in minge, 

găurire, vopsire, lipire, umflare in afara parametrilor specificati pe minge.  

FOLOSIREA PE TERENURI NEADEGVATEA (BETON;ASFALT; ETC) 

A PRODUSULUI ADUCE LA PIERDEREA AUTOMATA A 

GARANTIEI! 

Prezentele condiţii se aplică numai consumatorilor persoane fizice sau grupuri 
de persoane fizice care cumpără, dobândesc, utilizează sau consumă produse în 

afara activităţii lor profesionale sau comerciale. Pentru alte detalii vă rugăm să 

contactați SC Anastasia GB Prodcom SRL de la care ai achiziţionat produsul 

(adresa şi numerele de telefon le puteţi găsi la adresa: www.anastasiasport.ro sau 
ne puteți scrie la adresa: gb@anastasiasport.ro.  

Acest certificat de garanție este valabil începând cu ……………….…(DATA 

INSCRISA PE FACTURA) 

 

Certificat de calitate, declaratie de conformitate 

Nr. Factura  .................................... 
 Declaratie de conformitate si calitate: S.C. ANASTASIA G.B. PRODCOM S.R.L. in 

calitate de furnizor si distribuitor oficial Molten in Romania, garanteaza si declara pe 

propria raspundere ca produsele comercializate corespund normei de produs, certificatului 

de conformitate/calitate a producatorului – Molten Europe GmbH si standardelor de 

impuse de catre FIBA. 

Noi, SC Anastasia GB Prodcom SRL cu sediul in str. Iancu Cavaler de Flondor, nr 7, sector 

2, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/25289/1993, CIF 4911926, atribut 

fiscal RO, telefon/fax 021.252.72.09 / 0735531281, asiguram, declaram, garantam, pe 

proprie raspundere, cunoscand prevederile art. 292 Cod Penal cu privire la falsul in 

declaratii si conform prevederilor  O.G. 21/1992, HG 449/1995  art. 5 din HG nr. 1022/2002 

privind regimul regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, 

securitatea muncii si protectia mediului ca produsele / serviciile la care se refera aceasta 

declarative nu pot pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu produc un impact 

negative asupre mediului si sunt in conformitate cu reglementarile europene in vigoare, EN 

581-1 : 2006.  

Articol: Minge baschet Molten, BG3800 aprobata FIBA,  

 

 

 

  
Modelul BG3800 este noua minge de baschet de la Molten, care 

inlocuieste modelul GMX. BG3800 este aprobata FIBA 2023, 

nivel 1 si 2, categoria 5, marime 7/6/5, ideala pentru outdoor sau 

sala de sport. Mingea de baschet Modelul BG3800 este realizata 

din 12 panouri din piele sintetica PU, foarte rezistenta, constructie 

laminata – multi strat, camera din butyl intarita cu un strat de 

nylon pentru pastrarea indelungata a presiunii. Mingea este 

destinata atat jocului indoor (in sala) cat si outdoor (terenul de 

baschet), in special pentru  antrenament dar si competitie nivel 

scolar , foarte rezistenta si durabila, grip si aderenta deosebita. 

Noua suprafata din piele sintetica PU este in  concordanta cu 

pielea naturala, acoperire texturata, revoluționează modelul clasic 

cu granule. Contrast crescut intre culori pentru a oferii o 

vizibilitate mai buna asupra mingii in timpul jocului, atat pentru 

jucatori cat si pentru fani. Design GIUGIARO®  distinctiv care 

imbunatateste vizibilitatea, ajutandu-va sa va concentrati pe 

miscarea mingii. 

Noua textura originala (cu aspect de piele naturala), autentica, 

face ca suprafata de contact cu mana sa fie mai mare, in 

comparatie cu suprafetele conventionale. Acest lucru 

imbunatateste GRIP-ul.  Multumita noii texturi, mingea este de 

asemenea, mai putin alunecoasa. 

 

 

                                               Instructiuni de utilizare  
Toate mingile Molten au presiunea corecta imprimata in jurul valvei. Umflarea corecta a mingilor 

este importanta pentru a mentine calitatea produsului si garantia acestuia. Daca mingea este este 

prea umflata mingea se va deteriora si se pierde garantia produsului. Umflarea mingii se face cu 

pompa, iar acul pentru minge trebuie lubrifiat inainte.  Va rugam sa pastrati si sa transportati 

mingea umflata sau semiumflata.Daca depozitati sau transportati aceasta minge desumflata, cute vor 

ramane pe suprafata mingii chiar si dupa umflarea ei. Mingea este destinata pentru terenuri indoor 

(sala de baschet) sau outdoor – terenul de baschet. Durabilitatea poate scadea atunci cand este 

folosită pe asfalt sau beton.NU INTERVENITI ASUPRA MINGII DACA NU ESTE CAZUL!  

Instrucitiuni de umflare 

1. FOLOSITI INTODEAUNA APA CU SAPUN SAU 

SILICON PENTRU A UMEZII ACUL PENTRU MINGE (AC 

SPECIAL –BONT) INAINTE DE AL INTRODUCE IN 

VALVA. INTRODUCEREA UNUI AC USCAT POATE 

DUCE LA DETERIORAREA VALVEI / SUPAPEI SI 

PROVOACA PIERDERI DE AER SAU INTRODUCEREA 

VALVEI IN MINGE.. ATENTIE: FOLOSITI 
INTOTDEAUNA AC SPECIAL PENTRU MINGE, CARE SA 

NU FIE ASCUTIT IN VARF (NU AC DE SIRINGA / NU 

COMPRESOR AUTO / VULCANIZARE). 

2. Umflati usor minge Molten, umflarea se face treptat in timp 

ce strangeti mingea in mod regulat. Daca fortati cantitati mari 

de aer in camera cu ajutorul compresorului supapa se poate 
desprinde de camera, sau camera se va deplasa, cauzand 

distrugerea acesteia. Introducerea valvei in minge duce la 

pierderea garantiei.  
3. Urmati instructiunile de umflare (presiunea indicata) 

inscriptionate pe minge. IMPORTANT: RESPECTATI 

INTRUCTIUNILE DE UMFLARE, DACA MINGEA ESTE 
PREA UMFLATA POATE DUCE LA PIERDEREA FORMEI 

DAR SI LA EXPLOZIA CAMEREI SI PIERDEREA 

GARANTIEI.                                                                          
                          NERESPECTAREA INSTRUCTIUNILOR DE 

UMFLARE, INTRODUCEREA DEFECTUASA A ACULUI, 

INTRODUCEREA VALVEI IN MINGE, UMFLAREA IN AFARA 

PARAMETRILOR MAI SUS MENTIONATI, FOLOSIREA PE UN TEREN 

NEADECVA ADUCE LA PIERDEREA GARANTIEIE! 
SC Anastasia GB Prodcom SRL 

gb@anastasiasport.ro / moltenromania@gmail.com / 0735531280 

/0735531281 /0212527209 
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