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Termeni si conditii de vanzare amplificatoare (repetoare)
Limitari, restricitii in utilizarea acestor tipuri de aparate
1. Cumparatorul a fost informat ca urmatoarele conditii trebuiesc indeplinite la utilizarea acestui produs:
• Oricine doreste sa imbunatateasca acoperirea cu semnal intr-o zona anume este obligat sa contacteze si
sa notifice operatorul de retea (care are dreptul legal sa utilizeze spectrul) la care este abonat pentru a
rezolva problema.
• Instalarea sau utilizarea repetoarelor de catre oricine, fara licenta, nu este permisa conform
reglementarilor in vigoare; luati legatura cu operatorul a carui client sunteti
• Numai operatorii de retele mobile sunt licentiati sa utilizeze echipamente care transmit in aceste benzi de
frecvente radio
• Montarea repetorului acolo unde se poate vorbi la telefon este interzisa.
• Nivelul maxim de intrare al repetorului este interzis a fi depasit deoarece produce intermodulatii. Se
determina astfel: output level – gain=nivel maxim la intrare.
• La repetoarele auto este interzisa utilizarea lor in orase si in vecinatatea lor acolo unde semnalul este
puternic
• Pentru ca echipamentul sa beneficieze de garantie aparatul trebuie instalat si pus in functiune conform
normelor in viguare si a manualului de utilizare, de o societate autorizata de operatorul de retea sau
ANRCTI
2. Nu raspundem de daunele directe si indirecte provocate retelelor, operatorilor si altor persoane
afectate de aparatele vandute
3. Nerespectarea de către cumpărător a instructiunilor de transport, manipulare, depozitare, montare,
instalare, punere in functiune, exploatare, întreţinere duce la pierderea garantiei
4. Valoarea maxima a obligatiilor, penalitatilor, despagubirilor etc. fata de orice client, in orice situatie, se
reduce la valoarea sumelor incasate de la clientul respectiv.
Alte informatii:
O copie a procesului verbal de instalare si punere in functiune si poze cu instalarea aparatului impreuna cu seria acestuia se va
trimite vanzatorului in maxim 10 de zile de la intocmirea acestuia pe e-mail: info@elpismedia.ro
Prin poze trebuie sa se poata identifica cel putin urmatoarele:
Forma cladirii, amplasarea antenei externe fata de cea interna
Detaliu cu montarea antenei externe
De detaliu cu montarea reflectorului antenei interne(daca e cazul)
Amplasarea amplficiatorului
Amplasarea antenei de interior sau sistemul de distributie indoor (dupa caz)
Netransmiterea acestor poze (prin care vanzatorul poate verifica indeplinirea conditiilor de functionare corecta (izolare RF) si a
verificarii starii in care amplificatorul ar putea intra in autooscilatie poate duce automat la anularea garantiei.
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