CONDICIONS I
CERTIFICAT DE
GARANTIA

1. Mitjançant el present contracte de garantia, l'entitat DENTAL CAN PARELLADA S.L. garanteix,
durant el termini màxim de CINC ANYS NATURALS, a comptar des de la data de col·locació, la
pròtesi dental prescrita i implantada a plena satisfacció del pacient.

2. La present garantia inclou la reparació o substitució per una nova si fos necessari, en el cas de
fractura per fallada de fabricació. Queda exclosa d'aquesta garantia la fractura fortuïta o
accidental de la pròtesi esmentada anteriorment o la pèrdua de la mateixa.

3. El pacient està obligat a seguir les pautes de conservació de la pròtesi i a no sotmetre-la a
l'acció de substàncies corrosives o que per qualsevol causa puguin deteriorar-la, ni a exercir
sobre aquesta manipulacions, ni pressions impròpies que poguessin debilitar-la, deformar o
perjudicar la resistència i estabilitat de la pròtesi. L'incompliment d'aquests requisits invalidarà
aquesta garantia.

4. Així mateix, el pacient està obligat a encarregar les reparacions necessàries en la seva
pròtesi, exclusivament a DENTAL CAN PARELLADA, S.L. ja que la intervenció de qualsevol
altre professional o entitat a la reparació i / o conservació de la pròtesi eximirà de tota
responsabilitat pel que fa a aquesta garantia a DENTAL CAN PARELLADA, S.L.

5. El pacient està obligat a realitzar una revisió anual de la pròtesi a DENTAL CAN PARELLADA,
S.L., requisit sense el qual no tindrà efecte aquesta garantia.

6. Per a la present CERTIFICACIÓ DE GARANTIA, l'entitat DENTAL CAN PARELLADA, S.L., està
obligada a reparar o, si fos necessari, substituir la pròtesi dental fabricada en els nostres
laboratoris i adquirida pel titular d'aquesta garantia, en el cas de FRACTURA de la referida
pròtesi, i sota el règim de condicions descrites anteriorment, que el pacient manifesta en el seu
coneixement. La durada d'aquesta garantia serà de CINC ANYS naturals a comptar de la data de
col·locació de la pròtesi a plena satisfacció del pacient.

Titular d’aquesta GARANTIA:
[Nombre Pac.] [Apellidos Pac.]

Terrassa, a [Fecha Actual]

