Consideraţii practice

Vânzarea pieselor de schimb
pentru centrale termice
direct către utilizatorul final – persoană fizică
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Odată cu sosirea anotimpului
rece, la reprezentanţele producătorilor de aparate de încălzit alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos încep
să sune la telefon din ce în ce
mai multe persoane fizice, utilizatoare / posesoare de astfel de
aparate, care solicită să cumpere diferite piese de schimb pentru acestea (pentru aparate care
nu mai sunt în perioada de garanţie, s-au stricat şi doresc să le
repare). Utilizatorii spun, în general, că vor să cumpere piesele
de schimb direct de la producătorul aparatului / centralei termice deoarece vor găsi la acesta
un preţ mai bun decât la firmele
de service. Deoarece solicitanţii
sunt persoane fizice, invocă legile protecţiei consumatorilor
în favoarea cerinţei lor.

Întrebarea care se ridică este: pot fi vândute direct către utilizatorul final – persoană fizică piese de schimb
pentru centralele termice sau nu?

Dar, după cum se observă în articolele citate anterior, producătorii trebuie să asigure piese de schimb şi
service pentru aparatele de încălzit vândute.

Cf. [1] – art. 7:
„Operatorii economici sunt obligaţi:
a) producătorii:
...
– să asigure, atât pe durata de fabricaţie, cât şi după
scoaterea din programul de fabricaţie, pentru perioada cel puţin egală cu durata medie de utilizare, calculată de la data vânzării ultimelor produse, direct sau
prin terţi abilitaţii, piesele de schimb aferente şi service-ul necesar produselor de folosinţă îndelungată.”

Producătorul are dreptul (şi, în opinia noastră chiar
trebuie) să nu vândă piese de schimb către utilizatorul final şi vom demonstra de ce.

De asemenea, cf. [1] – art. 10:
„Drepturile consumatorilor, la încheierea contractelor, sunt:
...
e) de a li se asigura service-ul necesar şi piese de
schimb pe toată durata medie de utilizare a produsului, stabilită în documentele tehnice normative sau
declarată de către producător ori convenită de părţi.”

Cf. [2] – art. 28:
„Se interzice refuzul vânzării unui produs sau prestării unui serviciu către un consumator fără un
motiv justificat conform prevederilor legale în
vigoare.”
În opinia noastră există un motiv justificat conform prevederilor legale în vigoare. În România,
în domeniul centralelor termice sunt în vigoare,
pe lângă actele normative din domeniul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
(ANPC) şi acte normative din domeniul de competenţă al ISCIR.
[3], la art. 4 (2), prevede:
„ISCIR exercită următoarele funcţii:
...
b) de reglementare, prin care se asigură elaborarea documentelor cu caracter normativ pentru
domeniul său de activitate.”
În virtutea acestei funcţii, ISCIR a elaborat [4], prescripţia tehnică care reglementează punerea în funcţiune şi repararea aparatelor de încălzit despre care
discutăm în articolul de faţă.
[1] – art. 1:
„Prezenta prescripţie tehnică stabileşte condiţiile şi
cerinţele tehnice pentru instalarea, montarea, repararea, întreţinerea şi verificarea tehnică în utilizare a
aparatelor utilizate pentru încălzit.”
De asemenea, la art. 7 (1) x) al [4] găsim:
„În conţinutul prezentei prescripţii tehnice sunt folosite următoarele definiţii:
...
reparare – ansamblul de lucrări şi operaţiuni ce se
execută prin înlăturarea neconformităţilor/defecţiunilor constatate la un aparat în scopul aducerii acestuia la parametrii iniţiali sau la alţi parametri care asigură funcţionarea în condiţii de siguranţă a acestuia,
conform prescripţiilor tehnice.”
Nu oricine are dreptul de a repara centrale termice.
[4] – art. 25 (1) ne lămureşte:
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„Repararea şi întreţinerea aparatelor se efectuează
de către producătorul acestora, de către persoane
juridice autorizate de către ISCIR sau de către persoane juridice autorizate de autorităţile competente
din statele membre.”
De asemenea, cf. [4] – art. 26:
„Repararea şi întreţinerea aparatelor se efectuează
sub supravegherea RSL, cu respectarea instrucţiunilor producătorului şi a documentaţiei de reparare.”
„RSL – Personal tehnic de specialitate, responsabil
cu supravegherea lucrărilor de instalare, montare,
reparare şi întreţinere” – cf. [4] – art. 7 (2) d).
Ţinând cont de cele afirmate mai sus, opinia noastră este:
»» Conform legislaţiei în vigoare, producătorul trebuie să asigure service şi piese de schimb pentru centralele vândute (şi ieşite din garanţie) pentru o perioadă cel puţin egală cu durata medie de
utilizare a acestora.
»» Deoarece activitatea de reparare a centralelor
termice este un domeniu reglementat (de către ISCIR), producătorul trebuie să asigure firme
autorizate de service pentru centralele proprii
vândute.
»» Piesele de schimb vor fi vândute de producător
către aceste firme de service. Astfel, consumatorului (proprietarului centralei termice) i se asigură atât service cât şi piese de schimb (cf. [1] –
art. 10).
»» În cazul în care piesele de schimb ar fi vândute direct către utilizatorul final – persoană fizică (consumator), s-ar încuraja activitatea – care a început să prolifereze – de reparare a centralelor de
către persoane neautorizate.
»» Piesele de schimb trebuie vândute de către o firmă de service autorizată ISCIR către utilizatorul final (persoană fizică) doar în cazul în care aceasta
(firma) şi montează piesele respective în centrala termică.
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