GARANŢIE EXTINSĂ: MAI PUŢINE GRIJI,
MAI MULTĂ EFICIENŢĂ
Ce reprezintă Pachetul Extragaranţie?
Pachetul Extragaranţie este un serviciu achiziţionat şi activat optional de către beneficiarul unei centrale,
care constă în adaugarea a 2 ani de garanţie la garanţia standard a unei centrale Ariston din gama One.
Pachetului Extragaranţie se achiziţionează doar împreuna cu o centrală.

Cât costă 2 ani de garanţie extinsă?
Ariston România nu comercializează direct acest produs către beneficiarii casnici, ci prin intermendiul
partenerilor de distribuţie. Astfel, o ofertă concretă pentru acest serviciu puteti opţine de la partenerii
Ariston: https://www.ariston.com/ro-ro/sustine#locatie.
Preţul recomandat de Ariston pentru acest serviciu este de 99 lei până la 31 Decembrie 2021, dar este un
preţ cu caracter informativ, preţul final depinzând de politica comercială a fiecărui partener.

Ce reprezintă extragaranţia?
Extragaranţia sau garanţia extinsă, este o continuare a garanţiei standard, care se poate cumpăra din
reteaua de parteneri comerciali Ariston, doar împreună cu o centrală. Pentru a fi validă trebuie activată în
platforma extragarantiecentraleariston.ro în termen de 30 de zile de la cumpărare, iar la P.I.F trebuie
arătat certificatul de extragaranţie centrului de service care ia centrala în garanţie. Extragaranţia se
menţionează în formularul completat de către centrul de service la P.I.F.
Ca şi în cazul garantiei standard pentru o centrală Ariston, garanţia extinsă se poate face cu orice centru
de service autorizat Ariston. Lista acestora se găseşte pe Certificatul de garanţie extinsă şi pe website-ul
https://www.ariston.com/ro-ro/sustine#locatie.

Pot să optez pentru garanţie extinsă pentru orice centrală?
Serviciul de extrindere a garanţiei este pus la dispoziţie de către Ariston, doar beneficiarilor care
achiziţionează o centrală termică pe gaz Ariston, modelele Alteas One, Genus One/System/Net şi Clas
One/System/Net, indiferent de putere. Pachetul Extragaranţie se poate activa doar pentru o centrală nouă.
Unei centrale termice Ariston nu i se poate asocia decât o singură garanţie extinsă.
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Câţi ani de garanţie are centrala mea termică pentru care am activat
garanţia extinsă?
Prin achiziţionarea şi activarea garanţiei extinse de 2 ani, centrala termică Ariston din gama One
beneficiază de garanţie, după cum urmează:
• Alteas One, indiferent de putere, beneficiază de 7 ani garanţie - 5 ani standard + 2 ani
extragaranţie
• Modelele Genus One/System/Net şi Clas One/System/Net beneficiază de 5 ani garanţie - 3 ani
standard + 2 ani extragaranţie

Cum activez garanţia extinsă după ce am intrat pe platforma
extragarantiecentraleariston.ro?
Pentru activarea Pachetului Extragaranţie, trebuie să urmezi paşii descrişi mai jos:
•

•
•

•

Creează un cont: Pentru crearea contului, accesează secţiunea „Contul meu – Înregistrare”,
completeză informaţiile din formular: nume, telefon mobil, email şi parolă şi bifeză casuţa „Am
citit şi sunt de acord cu Regulamentul campaniei”. O să primeşti un mail cu un link de validare pe
adresa de email cu care ţi-ai creat contul. Trebuie să dai click pe link pentru validare. Atenţie! Până
acum ai creat doar contul pe platformă, nu ai activat încă Extragaranţia.
- !Atenţie este posibil ca email-ul să nu intre imediat, ci să dureze câteva minute. Căutaţi şi
în spam/jank, sau intraţi mai târziu şi accesaţi acest email.
Daca ai cont creat deja, trebuie doar să te autentifici în contul existent. Pentru autentificare alege
din secţiunea « Contul meu - Autentificare« şi completeaza email-ul şi parola, pe care le-ai folosit
la crearea contului;
Dupa autentificare în cont, accesează secţiunea „Activează garanţia extinsă”, introdu seria
centralei şi codul unic extragaranţie din Pachetul Extragaranţie achiziţionat, împreună cu judeţul
şi localitatea unde se instalează centrala termică pentru care se activează extragaranţia şi apasă
butonul „Adaugă”;
Pe adresa de mail folosită pentru crearea contului primeşti «Certificatul de garanţie
extinsă « completat cu seria centralei şi codul extragaranţiei.

Cum mă pot asigura că garanţia extinsă a fost activată pe centrala
mea?
După parcurgerea paşilor descrişi mai sus pentru activarea extragaranţiei, puteţi verifica că aceasta a fost
activată astfel:
- Ai primit cerificatul de extragaranţie pe mail şi acesta conţine seria centralei tale şi codul
extragaranţiei folosit la activare;
- În secţiunea “Verifică garanţia extinsă” poţi verifica dacă centrala ta are extragaranţia activată
introducând seria centralei şi codul extragaranţiei;
- La P.I.F menţionează centrului de service că ai activat garanţia extinsă pe centrala ta, arată
certificatul de garanţie extinsă şi asigură-te că pe formularul completat de către firma de service
centrala ta are adaugată şi această extragaranţie.
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Ce fac dacă am uitat parola contului meu?
Dacă ai cont creat deja, dar ai uitat parola, tot ce trebuie să faci este să foloseşti butonul « Ai uitat parola«
din meniul « Contul meu - Autentificare«. Trebuie să ai acces la adresa de email pe care ai folosit-o la
crearea contului, cum vei primi un mail de confirmare pe această adresă.
!Atenţie este posibil ca email-ul să nu intre imediat, ci să dureze câteva minute. Căutaţi şi în spam, sau
intraţi mai târziu şi accesaţi acest email.

Unde gasesc seria centralei?
Seria centralei se gaseşte atât pe ambalajul produsului, cât şi pe centrală, pe lateral sau pe faţă. Pentru o
completare mai facilă a seriei centralei, puteţi scana QR codul de pe faţa centralei, corespunzator seriei
centralei. Astfel, seria centralei poate fi copiată din fişierul text rezultat direct în casuţa corespunzatoare
seriei centralei de pe platformă, dacă folosiţi un telefon smart.
Seria centralei este formată din 21 de caractere, iar primele 7 cifre reprezintă modelul produsului, aşa cum
este descris la Sectiunea 4 din Regulamentul campaniei.
Unei serii de centrală nu i se poate atribui decât un cod extragaranţie, şi doar în maxim 30 zile de la
achiziţie.

Unde gasesc codul extragaranţie?
Codul extragaranţie se găseşte în interiorul Pachetului Extragaranţie cumpărat împreună cu centrala
termică. Un cod extragaranţie nu poate fi activat decat o singură dată pe o centrală. Puteţi verifica dacă
codul extragaranţie a mai fost folosit accesând secţiunea “Verifică garanţia extinsă” din platforma
extragarantiecentraleariston.ro

Ce fac dacă am pierdut certificatul de garanţie extinsă?
Certificatul de garanţie extinsă se generează automat împreună cu activarea extragaranţiei şi se trimite pe
mail-ul folosit pentru activare. Ulterior, puteţi accesa acest Certificat din contul dv. de utilizator de pe
platforma www.extragarantiecentraleariston.ro. Este important însă să pastraţi informatiile de
autentificare: email şi parolă.

Ce fac dacă nu pot să activez extragaranţia?
Identificaţi care este problema, urmărind mesajele de atenţionare ale platformei:

•

Seria centralei nu este validă:

o

Dacă seria centralei este corect introdusă, dar îţi apar mesaje de atenţionare, este posibil
să încerci să activezi o extragaranţie pe o centrală mai veche sau în exploatare sau pe un
model care nu este inclus în lista de centrale care pot beneficia de extragaranţie; Citeste
Regulamentul campaniei;
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o

•

Dacă totuşi seria centralei este corect introdusă, centrala este nou achiziţionată, modelul
de centrală se regăseşte în lista modelelor valide pentru activarea extragaranţiei, te rugăm
să ne trimiţi un mesaj cu toate detaliile la Call Center Ariston folosind formularul din
secţiunea “Contact” sau direct datele de contact din pagină.

Codul centralei nu este valid:
o Asigură-te că ai introdus corect codul din interiorul Pachetului Extragaranţie, folosind
CAPsLk acolo unde este cazul;
o Dacă ai introdus codul corect, dar platforma continuă să arate mesaje de atenţionare,
verifică dacă acest cod a mai fost introdus, accesând secţiunea “Verifică garanţia extrinsă”;

o

Dacă ai introdus codul corect, ai verificat şi acesta nu a mai fost activat pe o altă centrală,
te rugăm să ne trimiţi un mesaj cu toate detaliile la Call Center Ariston folosind formularul
din sectiunea “Contact” sau direct datele de contact din pagină.

De unde cumpar Pachetul Extragaranţie?
Pachetul Extragaranţie poate fi achiziţionat în reţeaua distribuitorilor Ariston din toată ţara, doar împreună
cu centrala. Ariston România beneficiază de cea mai vastă reţea de distribuitori în domeniul încălzirii. Lista
partenerilor directi o găseşti şi pe https://www.ariston.com/ro-ro/sustine, secţiunea “Găseşte un partener
Ariston”, alegând la “categoria de servicii”, “vânzări”.

Ce centru de service folosesc pentru centrala mea nou achiziţionată?
Pentru Punerea În Funcţiune a centralei (P.I.F), trebuie să apelezi la un centru de service autorizat Ariston.
Lista completă o gaseşti pe certificatul de garanţie care însoţeşte centrala achiziţionată, sau pe cerificatul
de extragaranţie trimis pe mail în momentul activării garanţiei extinse, sau pe website-ul Ariston
https://www.ariston.com/ro-ro/sustine, sectiunea “Găseşte un partener Ariston”, alegând la “categoria
de servicii”, “service centrale” şi introducând localitatea dorită.

Dacă am cumpărat centrală termică Ariston, dar nu şi Pachetul
Extragaranţie, mai pot beneficia de acest serviciu?
Dacă aţi cumpărat recent o centrală termică pe gaz, Ariston din gama One, unul din modelele pentru care
se aplică serviciul Extragaranţie şi nu aţi făcut încă P.I.F (Punerea în Funcţiune), puteţi să cereţi centrului
service cu care faceţi PIF, în momentul programării acest Pachet Extragaranţie.
Începând cu luna Octombrie 2021, Pachetul Extragaranţie se poate achiziţiona şi de la centrele de service
înainte de punerea în funcţiune a centralei, dovedind că este o centrală nou achiziţionată.
Dacă centrala a fost achiziţionată deja şi aţi făcut şi P.I.F, atunci nu mai puteţi beneficia de Pachetul
Extragaranţie.
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