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Stimate Client,
Dorim să vă mulţumim pentru încrederea acordată alegând un produs marca Polti.
Cu Vaporella puteţi să beneficiaţi de o călcare impecabilă într-un timp foarte scurt.   
Vaporella a fost proiectată pentru a garanta cel mai bun confort pentru călcare; calitatea
materialelor din care este realizată o recomandă un asociat fiabil în munca dumneavoa-
stră.   
Jetul puternic de aburi emis de Vaporella acţionează asupra hainelor, eliminând orice cută.
Nu trebuie să apăsaţi sau să efectuaţi mai multe treceri, ci este nevoie să lăsaţi fierul Vapo-
rella să alunece asupra hainelor ce vor fi călcate pentru a obţine o călcare perfectă, econo-
misind timp şi fără să depuneţi eforturi.  
Cu Vaporella este posibilă şi călcarea verticală pentru a înviora culoarea hainelor şi a elimi-
na mirosurile neplăcute din jachete, haine şi paltoane.

Înainte de a utiliza Vaporella, vă recomandăm să citiţi cu atenţie acest manual de instrucţiu-
ni. 

LEGENDA
1) Capac de siguranţă brevetat
2) Regulator temperatură fier de călcat
3) Buton abur
4) Indicator încălzire fier
5) Buton de introducere jet de aburi continuu
6) Tub unic
7) Cablu de alimentare
8) Întrerupător ON/OFF
9) Led gata de utilizare

10) Pâlnie

Acest aparat este în conformitate cu Directiva 2004/108/CE (CEM) şi de Directiva
2006/95/CE (joasă tensiune).

POLTI S.p.A. îşi rezervă dreptul să introducă modificările tehnice şi constructive pe care le va consi-
dera necesare, fără obligaţia vreunui preaviz.

Înainte de a utiliza acest aparat, vă rugăm să citiţi cu atenţie următoarele
instrucţiuni de utilizare.  
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MĂSURI DE PRECAUŢIE PENTRU UTILIZARE
PĂSTRAŢI ACEST MANUAL DE  INSTRUCŢIUNI

• Înainte de a utiliza aparatul, citiţi cu atenţie următoarele instrucţiuni de utilizare.
• Orice utilizare care nu respectă prezentele instrucţiuni, va atrage pierderea ga-

ranţiei.

INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ: 
Risc de descărcări electrice şi/sau scurtcircuit:

- Instalaţia electrică la care este conectat aparatul trebuie să fie realizată conform
legilor în vigoare.

- Înainte de a conecta aparatul, asiguraţi-vă că tensiunea de reţea corespunde va-
lorii indicate pe plăcuţa cu date a aparatului şi că priza de alimentare are
împământare.

- Opriţi întotdeauna aparatul prin apăsarea întrerupătorului, înainte de a-l deco-
necta de la reţeaua electrică.

- Dacă aparatul nu este utilizat, se recomandă să decuplaţi ştecărul de alimentare
de la reţeaua electrică. Nu lăsaţi aparatul nesupravegheat atâta timp cât este co-
nectat la reţea.

- Înainte de a efectua orice operaţiune de întreţinere, trebuie să opriţi aparatul şi să
decuplaţi ştecherul de alimentare de la reţeaua electrică.

- Nu scoateţi cablul de alimentare trăgându-l, ci extrageţi ştecărul pentru a evita
deteriorarea prizei.

- Evitaţi răsucirea, turtirea sau întinderea cablului de alimentare sau contactul ace-
stuia cu suprafeţe tăioase sau calde.

- Nu utilizaţi aparatul în cazul în care cablul de alimentare sau alte componente im-
portante ale aparatului sunt deteriorate ci adresaţi-vă unui centru de asistenţă
autorizat.

- Nu utilizaţi prelungitoare electrice care nu sunt autorizate de producător, pentru
că acestea ar putea provoca daune şi incendii.

- Nu atingeţi niciodată aparatul cu mâinile sau picioarele ude atunci când ştecărul
este în priză. 

- Nu utilizaţi aparatul atunci când umblaţi cu picioarele goale
- Nu utilizaţi aparatul în imediata apropiere a băii, căzii, duşului sau recipientelor

pline cu apă.
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- Nu introduceţi niciodată aparatul, cablul sau prizele în apă sau în alte lichide.
- Nu îndreptaţi jetul de abur asupra echipamentelor electrice şi/sau electronice

aflate sub tensiune sau asupra aparatului.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către con-

structor sau apelând la serviciul de asistenţă tehnică sau oricum de către o per-
soană cu o calificare similară, pentru a preveni orice risc.

AVERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ: 
Risc de leziuni şi/sau arsuri în timpul  utilizării aparatului:

- Se interzice utilizarea aparatului în locurile unde există pericol de explozii.
- Nu utilizaţi niciodată produsul în prezenţa unor substanţe toxice.
- Acest aparat poate fi utilizat de către minori cu o vârstă peste 8 ani, de către per-

soane cu capacităţi fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane
neexperimentate, numai dacă au fost instruite anterior cu referire la utilizarea în
siguranţă şi dacă sunt informate în legătură cu pericolele legate de produs. Copiii
nu se pot juca cu aparatul. Curăţarea şi întreţinerea aparatului nu pot fi făcute de
copii fără supravegherea unui adult. Păstraţi aparatul şi cablul de alimentare de-
parte de copiii de 8 ani, când aparatul este pornit sau în fază de răcire.

- Supravegheaţi copiii pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

- În cazul căderii accidentale a aparatului, trebuie să îl verificaţi la un centru de asi-
stenţă autorizat, pentru că ar putea interveni defecţiuni interne care limitează si-
guranţa produsului.

- În cazul unor defecţiuni sau disfuncţionalităţi, opriţi aparatul şi nu încercaţi să-l
dezasamblaţi, ci adresaţi-vă unui Centru autorizat de asistenţă tehnică.

- Acest aparat este prevăzut cu dispozitive de siguranţă pentru a căror înlocuire
este nevoie de un tehnician autorizat.

- Înainte de a curăţa sau de a depozita aparatul, asiguraţi-vă că s-a răcit complet.
- Nu îndreptaţi niciodată jetul de abur către persoane, animale şi deşeuri.

ATENŢIE: Temperatură ridicată. Pericol de arsuri!
Dacă este indicat, nu atingeţi piesele produsului
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- Jeturile cu presiune ridicată pot fi periculoase dacă sunt folosite necorespunză-
tor. Jetul nu trebuie îndreptat spre persoane, aparate electrice aflate sub ten-
siune sau asupra aparatului.

- Nu atingeţi niciodată jetul de abur cu mâinile de aproape.

- Aparatul nu se utilizează dacă a căzut, dacă are semne vizibile de deteriorare
sau dacă se observă scăpări.

- În cazul în care călcaţi în poziţia şezut, asiguraţi-vă că jetul de abur nu este în-
dreptat spre picioare. Există riscul ca aburul să provoace arsuri. 

- Înainte de a conecta aparatul la curent, asiguraţi-vă că butonul pentru abur conti-
nuu nu este acţionat.

- Nu lăsaţi fierul nesupravegheat atunci când este conectat la alimentare.
- Înainte de a reumple aparatul când este cald, lăsaţi boilerul să se răcească timp

de câteva minute.
- Dacă se umple boilerul când este încă cald, staţi departe, deoarece câteva pică-

turi de apă se pot evapora în contact cu boilerul încă cald, provocând o pulveri-
zare de abur.

- Nu goliţi niciodată aparatul atunci când apa din interior este încă caldă.
- Nu forţaţi deschiderea capacului când aparatul este în funcţiune.
- Verificaţi periodic starea capacului de siguranţă şi a garniturii sale, dacă este ne-

cesar înlocuiţi-le cu piese originale.
- Asiguraţi-vă că dopul de siguranţă este înşurubat corect, în caz contrar ar putea

să apară scurgeri de abur.
- Nu forţaţi deschiderea capacului când există o presiune minimă de abur în boiler.

ATENŢIE:
Pericol de arsuri!
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INSTRUCŢIUNI DE SIGURANŢĂ: 
utilizarea aparatului:

- Nu utilizaţi niciodată apă distilată sau apă parfumată. 
- Nu puneţi niciun fel de detergent sau substanţă chimică în boiler.
- Vă recomandăm să utilizaţi numai produse originale marca Polti pentru că

produsele altor mărci ar putea să nu se adapteze aparatelor Polti şi ar putea
cauza daune neplăcute.

- Nu lăsaţi niciodată aparatul expus la agenţi atmosferici.
- Nu aşezaţi aparatul în apropierea sobelor aprinse, radiatoarelor electrice sau al-

tor surse de căldură.
- Nu expuneţi aparatul la temperaturi mai mici de 0°C şi mai mari de 40°C.
- Apăsaţi tastele numai cu degetul, fără putere excesivă şi evitaţi folosirea obiecte-

lor ascuţite, de exemplu a pixurilor sau a altor obiecte de acest fel.
- Nu înfăşuraţi cablul de alimentare în jurul aparatului, mai ales atunci când apara-

tul este cald.
- Pentru a nu compromite siguranţa aparatului, în cazul unor reparaţii sau pentru

înlocuirea accesoriilor, utilizaţi numai piese de schimb originale.
- Lăsaţi aparatul să se răcească înainte de a efectua curăţirea acestuia.
- Înainte de a depozita aparatul, asiguraţi-vă că s-a răcit complet.
- În timpul funcţionării, aparatul trebuie să fie aşezat pe o suprafaţă orizontală.
- Poziţionaţi mereu aparatul pe suprafeţe stabile.
- Călcaţi numai pe suporturi rezistente la căldură şi care lasă să treacă aburul.
- În cazul înlocuirii covoraşului suport pentru fierul de călcat, folosiţi numai piese

de schimb originale.
- Fierul de călcat trebuie să fie folosit şi aşezat pe o suprafaţă stabilă.
- În momentul aşezării fierului de călcat pe suportul corespunzător, asiguraţi-vă că

suprafaţa pe care este poziţionat este stabilă.
- Nu aşezaţi aparatul cald pe suprafeţe sensibile la căldură.
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UTILIZAREA CORECTĂ A
PRODUSULUI

Acest aparat este destinat utilizării casnice,
ca generator de aburi, conform descrierilor şi
instrucţiunilor prezentate în acest manual. Vă
rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni şi
să le păstraţi pentru că ar putea să vă fie utile
în viitor.  

Polti S.p.A. îşi declină orice răspundere în
cazul accidentelor datorate utilizării
acestui aparat care nu este în
conformitate cu prezentele instrucţiuni de
utilizare. 

ATENŢIE 

INFORMAŢII PENTRU UTILIZATOR 
În conformitate cu articolul 13  din Decretul
legislativ din 25 iulie 2005, nr. 15 de “Aplicare
a Directivelor 2002/95/CE, 2002/96/CE şi
2003/108/CE, privind reducerea utilizării de
substanţe periculoase pentru echipamentele
electrice şi electronice şi de eliminare a
deşeurilor”  

simbolul de container barat cu o
cruce, prezentat asupra aparatului,
indică faptul că produsul, la încheie-
rea duratei sale de viaţă, trebuie să

fie colectat separat de alte deşeuri. 
Utilizatorul va trebui să încredinţeze echipa-
mentele scoase din uz centrelor de colectare
diferenţiată a deşeurilor electronice şi elec-
trotehnice sau să le livreze revânzătorului în
momentul achiziţionării unui alt echipament
de acelaşi tip, în raport de unu la unu. 
Colectarea diferenţiată pentru încredinţarea
ulterioară a echipamentului scos din uz reci-
clării, tratamentului şi eliminării, în conformi-
tate cu cerinţele ambientale, contribuie la evi-
tarea posibilelor efecte negative asupra
mediului şi sănătăţii şi favorizează reciclarea
materialelor din care este alcătuit echipa-
mentul. 
Eliminarea abuzivă a produsului din partea
deţinătorului, implică aplicarea sancţiunilor
administrative prevăzute de normele în vi-
goare.

IMPORTANT

Înainte de ieşirea din fabrică, toate produsele
noastre sunt supuse unor probe riguroase. În
consecinţă, VAPORELLA poate să mai
conţină apă rămasă în boiler. 

PREGĂTIREA PENTRU
UTILIZARE

-  Deşurubaţi capacul de siguranţă (1) şi um-
pleţi boilerul cu 0,9 l de apă, având grijă să
nu curgă pe lângă, utilizând pâlnia din do-
tare (10) (fig.1).
Puteţi utiliza apă normală de la robinet. To-
tuşi, având în vedere că apa conţine calcar,
care în timp ar putea duce la formarea in-
crustaţiilor, vă recomandăm să utilizaţi un
amestec compus din 50% apă de la robinet
şi 50 % apă demineralizată sau tratată cu
instalaţii de dedurizare. Dacă utilizaţi nu-
mai apă de la robinet, pentru a evita depu-
nerile de calcar, vă recomandăm să folosiţi
decalcifiantul natural special Kalstop
FP2003.
Nu folosiţi în nici un caz apă distilată
sau ape parfumate.

- Reînşurubaţi cu atenţie capacul până la
capăt. Capacul de siguranţă (1) trebuie să
fie înşurubat corect. În caz contrar, ar pu-
tea interveni scăpări de abur.

- Introduceţi ştecherul cablului de alimentare
(7) într-o priză adecvată prevăzută cu
împământare.

- Apăsaţi întrerupătorul ON/OFF (8) (fig. 2).

NOTĂ: pe durata umplerii, aveţi grijă ca apa
să nu curgă pe lângă, pentru a evita udarea
suportului aparatului Vaporella.

ATENTIE: Nu lăsaţi pentru niciun motiv
sticla de umplere sau pâlnia sprijinite de
orificiul boilerului, cu produsul conectat
la reţeaua de alimentare, întrucât acest lu-
cru ar putea provoca arsuri.
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UTILIZARE 

Înainte de a călca hainele, este necesar să se
verifice tot timpul simbolurile de pe eticheta
acestora, instrucţiunile pentru întreţinere
furnizate de producător.  
Verificaţi în baza tabelului de mai jos tipul de
călcare cel mai adecvat:

CĂLCAREA CU ABUR
• Reglaţi temperatura fierului de călcat prin

butonul de reglare temperatură  (2) în drep-
tul temperaturii solicitată de material (fig.
3).

• Aşteptaţi ca ledul abur gata de utilizat (9) şi
ledul încălzire (4) să se stingă. Apăsaţi bu-
tonul abur (3) asupra fierului pentru ca abu-
rii să iasă prin orificiile prezente pe talpa
fierului (fig.4). Prin eliberarea butonului,
fluxul se întrerupe.

• Pentru a avea un jet continuu de aburi, îm-
pingeţi în faţă butonul (5). Aburul va conti-
nua să iasă chiar şi după eliberarea buto-
nului. Pentru a întrerupe aburii, împingeţi
înapoi acelaşi buton (5) (fig.5).

NOTĂ:
• La prima cerere de abur, din talpa fierului

pot ieşi câteva picături de apă, datorate
stabilităţii termice imperfecte. De aceea, se
recomandă orientarea primului jet de abur
asupra unei cârpe (cârpă curată).

• Ledurile (4) şi (9) se aprind şi se sting în
timpul funcţionării. Acest lucru arată că rezi-
stenţa electrică intră în funcţiune pentru a
menţine constantă temperatura boilerului.
Aşadar, este posibil să continuaţi în mod

corespunzător călcarea, întrucât este un fe-
nomen normal.

CĂLCAREA USCATĂ:
• Reglaţi temperatura fierului de călcat prin

butonul de reglare temperatură  (2) în drep-
tul temperaturii solicitată de material (fig.
3). 
Când se optează pentru călcarea uscată,
acordaţi atenţie să nu apăsaţi butonul de
cerere abur (2) întrucât ar putea ieşi apă
din talpă.

OP DE SIGURANŢĂ / LIPSA APEI

Acest aparat este prevăzut cu un capac de si-
guranţă brevetat care împiedică deschiderea
accidentală a boilerului când în interiorul ace-
stuia există un minim de presiune. Aşadar,
pentru a-l putea deşuruba, este necesar să
îndepliniţi anumite operaţiuni pe care le deta-
liem mai jos.
Când fierul nu mai distribuie aburi, procedaţi
în următorul mod:
- Acţionaţi butonul comandare abur (3) asu-

pra fierului până la epuizarea fluxului de
abur.

- Opriţi întrerupătorul ON/OFF(8).
- Decuplaţi ştecherul de alimentare  (7) de la

reţeaua electrică.
- Deşurubaţi capacul de siguranţă (1) în sen-

sul opus acelor de ceasornic.
- Aşteptaţi câteva minute pentru a permite

răcirea boilerului.
- Efectuaţi o nouă umplere procedând

conform celor descrise la paragraful
PREGĂTIRE. 

ATENTIE: În timpul umplerii boilerului la
cald, se recomandă să folosiţi mici porţii
de apă, cu scopul de a evita evaporarea in-
stantanee a apei cu riscul de arsură.

Permite călcarea cu aburi. 
Pentru călcarea uscată, reglaţi regulator
temperatură (2) în poziţia •••

Permite călcarea cu aburi. 
Pentru călcarea uscată, reglaţi regulator
temperatură (2) în poziţia ••

Verificaţi rezistenţa materialului pentru
călcarea cu aburi sau călcarea uscată, cu
regulator temperatură (2) reglat în poziţia •
- nu călcaţi 
- nu se recomandă călcarea cu aburi şi

tratamentele cu aburi. 
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REZOLVAREA PROBLEMELOR 

PROBLEMĂ SOLUŢIE

Din fier iese apă în loc de abur - Verificaţi dacă ledurile (4) şi (9) sunt stinse.

Nu iese abur din fier - Verificaţi dacă există apă în boiler.

KALSTOP

Apa prin natura sa conţine magneziu, săruri
minerale sau alte depuneri ce favorizează
formarea calcarului. Pentru a evita ca aceste
reziduuri să producă inconveniente aparatu-
lui, soluţia ideală este să utilizaţi Kalstop
FP2003,un decalcifiant special natural ce pul-
verizează calcarul. În acest mod, se evită in-
crustaţiile şi se protejează pereţii din metal ai
boilerului. Kalstop  FP2003 este vândut de
către magazinele cu electrocasnice mici, cen-
trele de asistenţă Polti şi pe website-ul
www.polti.com.

SFATURI DE ÎNTREŢINERE
GENERALĂ

• Înainte de efectuarea oricărei operaţiuni
de întreţinere, debranşaţi priza de
alimentare de la reţeaua electrică. 

• Pentru curăţirea externă a aparatului,
utilizaţi o cârpă udă. Evitaţi folosirea
solvenţilor ce ar putea provoca daune
suprafeţelor din plastic.
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DECLARATIE   CONFORMITATE EC

S.C. POLTI  RO S.R.L.  cu sediul in Bucuresti, strada Matei Voievod  nr. 29, etaj 1,birouri
E1.5,E1.6,E1.8,E1.9,E1.10,E1.11, sector 2,inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/5717/2007 si cu
codul de inregistrare fiscala  RO 21404648 declaram pe propria raspundere, ca produsul:

• FIER DE CALCAT CU GENERATOR SEPARAT PENTRU VAPORI
VAPORELLA 505  PRO COD PRODUS : PLEU0186

produs de POLTI S.p.a, cu sediul in Via Ferloni 83, 22070  Bulgarograsso – CO, la care se refera aceasta
declaratie respecta cerintele de protectie si este in conformitate  cu urmatoarele standarde sau cu alte do-
cumente normative:

EN 60 335-1; EN 60 335-2-2; EN 60 335-2-3; EN 60 335-2-54;                                  
EN 55014-1;  EN 55014-2; EN 61000-3-2;  EN 61000-3-3; EN 50366

CEE 2006/95; CEE 89/336; CEE 2002/95; CEE 2002/96

Locul emiterii declaratiei: BUCURESTI

POLTI RO SRL Nicola Polti
BUCURESTI

POLTI RO SRL,  Sediu: Str.Matei Voievod 29 ,sector 2
Bucuresti – Romania, Tel./  Fax       +40 – 21.224.14.98

VL 505 PRO - 1T01:FEV 1000-950.qxd 16/01/2013 12.26 Pagina 58



VAPORELLA 505 PRO

59

R
O

M
Â

N
Ă

CERTIFICAT DE GARANTIE 

Declaratie de Conformitate (se va completa conform tabelelor, de catre magazin)……...............

Produsul: Fier de calcat cu generator separat 
pentru vapori  

Marca, Modelul: POLTI, Vaporella 505 PRO
Nr. de serie…………………………
Termen de garantie  24 LUNI 

Magazin……………………………..
Adresa, tel:………………………….
Data vinzarii………………………..
Factura/ chitanta……………………..

Client:………..……………………………………………………….
S-a efectuat proba de functionare, s-au predat instructiunile de utilizare in limba romana, toate accesoriile, s-a
prezentat modul de folosire si s-a predat aparatul in perfecta stare de functionare, s-a completat corect prezentul
Certificat de garantie.

Semnatura si stampila
Vinzatorului 

Semnatura
Cumparatorului

Semnatura si stampila
Importator 

SC  POLTI RO SRL
CONDITII DE GARANTIE:
1.. Drepturile cumparatorului sunt prevazute OG 174/2008 care modifica in OG21/92  si Legea 449/2003.
2. Instructiunile de utilizare si instalare trebuie citite si respectate obligatoriu inainte de instalarea si folosi-
rea produsului. 
3. Pentru a beneficia de reparatii in garantie, cumparatorul este obligat sa prezinte Certificatul de garantie impreuna cu factura/ chi-
tanta originala de cumparare a aparatului.
4. Durata termenului de garantie a produsului se prelungeste cu termenul scurs de la data reclamatiei pina la data repunerii in functiune.
5. Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare..
6. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:
a) corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul Ie-a prezentat consumatorului ca mostră
sau model;
b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea con-
tractului de vânzare-cumpărare;
c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip;.
7. Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare consumatorul a cunoscut sau nu
putea, în mod rezonabil, să nu cunoască această lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate îşi are originea în materialele furnizate
de consumator.
8. Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută conform art. 13 din OG 174/2008.
9 Pentru a beneficia de reparatie gratuita in garantie, clientul va apela Call Center PECEF TEHNICA, tel. 0344.40.30.30.

NU se acorda service gratuit si nu se inlocuiesc produsele defectate in termenul de garantie, in urmatoarele conditii:
• Deteriorari si defectiuni datorita transportului necorespunzator efectuat de cumparator.
• Nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de manipulare, instalare, utilizare si intretinere precizate in instructiunile de folosire.
• Utilizarea aparatului in alt regim decit cel casnic, pentru activitati profesionale: restaurante, bufete, hoteluri, servicii catre populatie, etc.
• Interventii efectuate in perioada de garantie de catre persoane neautorizate.
• Racordari electrice la gaze si apa efectuate de persoane neautorizate, precum si nerespectarea instructiunilor privind voltajul electric, com-

pozitia apei, temperature mediului de min. 16°C, presiunea gazului mai mare de 20 mbar, etc. 
• Utilizarea de detergenti si substante chimice necorespunzatoare;
• Componentele si accesoriile din material plastic sau cele casabile, nu fac obiectul garantiei.
• Utilizarea produsului in conditii ambiante (temperature , umiditate) contrare recomandarilor din instructiunile primite de cumparator.
• Daune provocate din cauza tensiunilor de alimentare necorespunzatoare sau a intemperiilor (cutremur, incendiu, inundatie, trasnet, etc)

Data sesizarii Data reparatiei Unitate Service Prelungire garantie Semnatura

Cupon. Nr 4            
Certificat nr………..…... Model………..............
Serie……………............Data cumpararii……...
Vinzator…………………..
Service……………….......

Cupon. Nr 3            
Certificat nr………..…... Model………..............
Serie……………............Data cumpararii……...
Vinzator…………………..
Service……………….......

Cupon. Nr 2           
Certificat nr………..…... Model………..............
Serie……………............Data cumpararii……...
Vinzator…………………..
Service……………….......

Cupon. Nr 1            
Certificat nr………..…... Model………..............
Serie……………............Data cumpararii……...
Vinzator…………………..
Service……………….......
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