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ROMÂNĂ
Destinaţia de utilizare
Aspiratorul pentru maşină BLACK+DECKER 
PV1200AV Dustbuster® a fost conceput pentru apli-
caţii uşoare de aspirare uscată. Acest aparat este 
alimentat de la sistemul electric al automobilului şi 
conectat la priza brichetei. Acest aparat este destinat 
exclusiv uzului casnic.

Instrucţiuni de 
siguranţă

Avertisment! Citiţi toate 
avertizările de siguranţă 
şi toate instrucţiunile. Ne-
respectarea avertizărilor şi 
a instrucţiunilor enumerate 
în continuare poate condu-
ce la electrocutare, incendii 
şi/sau vătămări grave.

♦ Citiţi cu atenţie acest manual 
în întregime înainte de 
a utiliza aparatul.

♦ Destinaţia de utilizare 
este descrisă în acest 
manual. Utilizarea vreunui 
accesoriu sau ataşament 
sau efectuarea vreunei 
operaţiuni cu acest aparat 
diferite de cele recomandate 
în prezentul manual de 
instrucţiuni poate implica un 
risc de vătămare corporală.

♦ Păstraţi acest manual pentru 
consultare ulterioară.

Utilizarea aparatului dvs.
♦ Nu utilizaţi aparatul pentru 

a aspira lichide sau orice 
materiale care se pot aprinde.

♦ Nu utilizaţi aparatul în 
apropierea surselor de apă.

♦ Nu scufundaţi aparatul în apă.
♦ Nu trageţi niciodată de cablu 

pentru a deconecta aparatul 
din priză. Ţineţi cablul 
departe de surse de căldură, 
ulei şi muchii ascuţite.

♦ Acest aparat poate fi  utilizat 
de către copii cu vârsta 
de 8 ani sau peste şi de 
persoane cu capacităţi fi zice, 
senzoriale sau mentale 
reduse sau cu lipsă de 
experienţă şi cunoştinţe. 
În cazul în care sunt sub 
supraveghere sau primesc 
instrucţiuni privind utilizarea 
în siguranţă a aparatului 
şi dacă înţeleg riscurile 
implicate. Nu lăsaţi copiii 
să se joace cu unealta. 
Curăţarea şi operaţiunile 
de întreţinere nu trebuie 
efectuate de copii fără 
supraveghere.
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♦ Aparatul trebuie să fi e utilizat 
cu unitatea de alimentare 
furnizată.

♦ Aparatul trebuie alimentat 
numai la tensiune foarte 
joasă care corespunde 
marcajelor de pe carcasă.

Inspecţia şi reparaţiile
♦ Înainte de utilizare, 

verifi caţi aparatul pentru 
a depista componentele 
eventual deteriorate sau 
defecte. Verifi caţi dacă 
există componente rupte, 
întrerupătoare deteriorate sau 
orice altă condiţie ce ar putea 
afecta utilizarea aparatului.

♦ Nu utilizaţi aparatul în 
cazul în care există vreo 
componentă deteriorată sau 
defectă.

♦ Prevedeţi repararea sau 
înlocuirea componentelor 
deteriorate sau defecte de 
către un agent autorizat de 
reparaţii.

♦ Verifi caţi în mod regulat 
cablul, pentru a depista 
eventualele deteriorări.

 Înlocuiţi cablul dacă este 
deteriorat sau defect.

♦ Nu încercaţi niciodată să 
îndepărtaţi sau să înlocuiţi 
vreo componentă diferită 
de cele specifi cate în acest 
manual.

Instrucţiuni suplimentare 
de siguranţă
Riscuri reziduale
Pot surveni riscuri reziduale 
suplimentare în timpul utilizării 
uneltei, riscuri ce este posibil să 
nu fi e incluse în avertizările de 
siguranţă ataşate. Aceste riscuri 
pot fi  determinate de utilizarea in-
corectă, utilizarea prelungită etc. 
Nici măcar în cazul aplicării 
regulamentelor de siguranţă 
corespunzătoare şi implemen-
tării dispozitivelor de siguranţă, 
anumite riscuri reziduale nu pot 
fi  evitate. Acestea includ:
♦ Vătămări cauzate de 

atingerea componentelor 
mobile.

♦ Vătămări cauzate de 
atingerea componentelor 
fi erbinţi.
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♦ Vătămări cauzate în 
momentul schimbării 
componentelor sau 
accesoriilor.

♦ Vătămări cauzate de 
utilizarea prelungită 
a aparatului. La utilizarea 
unui aparat pe perioade 
prelungite, asiguraţi-vă că 
faceţi pauze la intervale 
regulate.

Siguranţa electrică
Aparatul este conceput să func-
ţioneze de la sistemul bateriei 
vehiculului, cu pol negativ la 
masă de 12 V.
Avertisment! Conectorul prizei 
de la brichetă este prevăzut cu un 
fuzibil de siguranţă asupra căruia 
nu se pot efectua operaţii de ser-
vice. Rezistenţa poate funcţiona 
în cazul unei defecţiuni. Dacă 
survine acest lucru,rezistenţa 
trebuie să fie înlocuită împre-
ună cu conectorul şi cablul de 
către producător sau de către 
un Centru de Service autorizat 
BLACK+DECKER pentru a evita 
pericolul.

Avertisment! Nu utilizaţi aparatul 
cu sisteme cu masă cu pol pozitiv 
sau cu tensiune diferită.
Descriere
Acest aparat dispune de unele sau de toate carac-
teristicile următoare.
1. Comutator de pornire/oprire
2. Buton de rotire a duzei
3. Buton de detaşare a rezervorului
4. Duză
5. Accesoriu pentru spaţii înguste
6. Conector brichetă
7. Accesoriu cu perie
8. Bazin de praf detaşabil
9. Buton de detaşare uşă bazin de praf
10. Accesoriu perie unghiuri drepte
11. Furtun
12. Conector furtun

Asamblare

Reglarea duzei (fi g. A, B)
♦ Duza (4) este depozitată sub aparat. Pentru 

a o regla în vederea utilizării, apăsaţi butonul 
de rotire a duzei (2) şi rotiţi duza în poziţia 
necesară.

♦ Eliberaţi butonul de rotire a duzei (2) pentru 
a bloca duza (4) pe poziţie.

♦ Duza de praf (4) poate fi  extinsă trăgând de 
extensie (5) până când se fi xează pe poziţie.

♦ Extensia poate fi  retrasă apăsând butonul (13) 
şi împingând extensia (5) înapoi în colectorul 
de praf.

♦ După utilizare, duza (4) trebuie să fi e pusă în 
poziţia de depozitare, sub aparat.

Utilizarea periei încorporate (fi g. C)
♦ Peria încorporată (7) se afl ă sub duză (4) şi 

poate fi  rotită şi blocată în poziţia de utilizare.

Montarea accesoriilor (fi g D)
Aparatul este prevăzut cu următoarele accesorii:
♦ Un accesoriu perie unghiuri drepte (10) pentru 

tapiţerie.
♦ Un furtun extensibil (11).
♦ Un conector de furtun (12).
Pentru a monta un accesoriu, procedaţi după cum 
urmează:
♦ Montaţi conectorul furtunului (11) pe vârful 

aparatului şi ataşaţi un capăt al furtunului (12) 
la conector.

♦ Ataşaţi accesoriul perie unghi drept (10) la 
celălalt capăt al furtunului.

♦ Atunci când nu sunt utilizate, accesoriile pot fi  
depozitate în husa de depozitare (Furnizată).
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Utilizare

Conectarea la alimentarea vehiculului
♦ Asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
♦ Scoateţi bricheta din priză.
♦ Cuplaţi conectorul (6) în priza brichetei.

Pornirea şi oprirea (fi g. E)
♦ Pentru a porni unealta, glisaţi întrerupătorul de 

pornire/oprire (1) înainte.
♦ Pentru a opri, glisaţi întrerupătorul de pornire/

oprire înapoi.
Aparatul poate fi  utilizat pe perioade de până la 
30 de minute fără a afecta în mod considerabil 
alimentarea unei baterii de maşină în stare bună şi 
încărcată normal.
Avertisment! Utilizarea prelungită poate consuma 
bateria. Nu porniţi motorul vehiculului în timpul utili-
zării aparatului, deoarece acest lucru poate scurta 
durata de viaţă a acestuia.

Golirea (fi g. F)
♦ Apăsaţi maneta de eliberare a rezervorului 

pentru praf (9).
♦ Goliţi conţinutul rezervorului de praf (8) într-un 

recipient adecvat.

Curăţarea şi întreţinerea

Curăţarea rezervorului de praf şi 
a fi ltrelor (fi g. G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q)
♦ Apăsaţi butonul de rotire a duzei (2) şi rotiţi 

duza în poziţia prezentată (fi g.G).
♦ Apăsaţi butonul de eliberare a rezervorului (3) 

(fi g. H).
♦ Rotiţi duza în jos (fi g. I).
♦ Separaţi duza şi rezervorul de praf de la aparat 

(fi g. J).
♦ Curăţaţi fi ltrul prin rotirea de 3 ori în spre 

stânga (fi g. K).
♦ Ridicaţi fi ltrul din rezervorul de praf (fi g. L) şi 

îndepărtaţi praful liber.
♦ Goliţi praful rămas din rezervorul de praf 

(fi g. M).
♦ Asiguraţi-vă că rezervorul de praf este deschis 

(fi g. N).
♦ Clătiţi rezervorul de praf cu   apă caldă cu săpun 

(fi g. O).
♦ Spălaţi fi ltrele în apă caldă cu săpun (fi g. P, Q).
♦ Asiguraţi-vă că fi ltrele sunt uscate
♦ Montaţi fi ltrele pe aparat, rotindu-le spre 

dreapta până când se fi xează pe poziţie.
♦ Închideţi uşa de la rezervorul de praf. 

Asiguraţi-vă că încuietoarea de deschidere (9) 
se fi xează pe poziţie.

Avertisment! Nu folosiţi niciodată aparatul fără fi ltre. 
Colectarea optimă a prafului se va obţine atunci când 
se dispune de fi ltre curate.

Înlocuirea fi ltrelor
Filtrele trebuie să fi e înlocuite la interval de 6 până 
la 9 luni şi ori de câte ori sunt uzate sau deteriorate. 
Filtrele de schimb sunt disponibile la reprezentantul 
dvs. BLACK+DECKER (nr. piesă VF50).
♦ Scoateţi fi ltrele vechi conform instrucţiunilor de 

mai sus.
♦ Montaţi fi ltrele noi conform instrucţiunilor de 

mai sus.

Protejarea mediului înconjurător
Colectarea selectivă. Acest produs nu 
trebuie să fi e aruncat împreună cu gunoiul 
menajer.

În cazul în care constataţ i că produsul dvs. 
BLACK+DECKER trebuie înlocuit sau în cazul în 
care nu vă mai este de folos, nu îl aruncaţi împreună 
cu gunoiul menajer. Prevedeţi colectarea selectivă 
pentru acest produs.

Colectarea selectivă a produselor uzate şi 
a ambalajelor permite reciclarea şi refolo-
sirea materialelor. Reutilizarea materialelor 
reciclate contribuie la prevenirea poluării 
mediului înconjurător şi reduce cererea de 
materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă 
colectarea selectivă a produselor electrice de uz 
casnic la centrele municipale de deşeuri sau de către 
comerciant atunci când achiziţionaţi un produs nou.

BLACK+DECKER pune la dispoziţie o unitate pentru 
colectarea şi reciclarea produselor BLACK+DECKER 
când acestea au ajuns la sfârşitul perioadei de funcţi-
onare. Pentru a benefi cia de acest serviciu, vă rugăm 
să returnaţi produsul dvs. la orice agent de reparaţii 
autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Puteţi verif ica localizarea celui mai apropiat 
agent de reparaţii autorizat contactând biroul 
BLACK+DECKER la adresa indicată în prezentul 
manual. Alternativ, o listă a agenţilor de reparaţii 
BLACK+DECKER autorizaţi şi detalii complete 
despre operaţiile de service post-vânzare şi despre 
datele de contact sunt disponibile pe Internet la 
adresa: www.2helpU.com.

Specifi caţii tehnice
   PV1200AV
Tensiune V 12
Greutate kg 1,53

Garanţie
Compania Black & Decker are încredere în calitatea 
produselor sale şi oferă o garanţie extraordinară 
pentru utilizatorii profesionişti ai acestui produs. 
Această declaraţie de garanţie completează şi nu 
prejudiciază în niciun fel drepturile dvs. legale, în 
calitate de utilizator privat, non-profesionist. Garanţia 
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este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii 
Europene şi în Zona Europeană de Comerţ Liber.

UN AN DE GARANŢIE COMPLETĂ
Dacă produsul dvs. Black & Decker se defectează 
din cauza materialelor cu defecte sau a calităţii exe-
cuţiei în 12 luni de la data achiziţiei, Black & Decker 
garantează înlocuirea gratuită a tuturor pieselor 
defecte sau înlocuirea gratuită, la latitudinea noastră, 
a unităţii care face dovada că:
♦ Produsul să nu fi  fost manipulat în mod 

incorect şi să fi  fost utilizat conform manualului 
de instrucţiuni.

♦ Produsul să prezinte urme de uzură şi 
deteriorare normale;

♦ Reparaţiile să nu fi  fost efectuate de persoane 
neautorizate;

♦ Să se facă dovada achiziţiei.
♦ Produsul Black & Decker este returnat complet 

cu toate componentele sale originale.

Dacă doriţi să faceţi o reclamaţie, contactaţi distri-
buitorul local sau verifi caţi locaţia celui mai apropiat 
centru autorizat de reparaţii BLACK+DECKER din 
catalogul BLACK+DECKER sau contactaţi biroul 
local BLACK+DECKER la adresa indicată în acest 
manual. O listă completă a agenţilor autorizaţi 
pentru reparaţii BLACK+DECKER, precum şi detalii 
complete ale serviciilor post vânzare sunt disponibile 
pe internet la adresa: www.blackanddecker.co.uk.
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Garan ie legal  de conformitate1 pentru 
produsele Stanley lack & Decker
Produs:  .....................................................................................
COD:  ........................................................................................
Serie ma in :  ..................................... / ....................................
Serie acumulatori:  .............................. / ....................................
Serie sta ie înc rcare:  ..............................................................
Distribuitorul (vânz tor autorizat/magazin)/adres , tel., fax:
...................................................................................................
...................................................................................................
Cump r tor:  .............................................................................
Produs cump rat cu factur /bon nr.:  .......................................
Data:  .........................................................................................

Cump r torul a fost informat asupra caracteristicilor i 
a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba 
de func ionare a produsului, a fost instruit cump r torul 
cu privire la modul de func ionare i normele de siguran  
a muncii, s-a predat produsul împreun  cu accesoriile în 
perfect  stare de func ionare, s-au predat instruc iunile în 
limba român  privind transportul, depozitarea, utilizarea i 
între inerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în 
garan ia legal  de conformitate „Documentul”).
Condi iile de garan ie de mai jos fac parte din prezentul 
document i au fost luate la cuno tin  de c tre 
Cump r tor.
Persoana care aduce produsul i prezint  actele de 
proprietate (Documentul i factura sau bonul fiscal în original 
sau in copie) este considerat  împuternicit  s  reprezinte 
proprietarul în rela ia cu distribuitorul (vânz torul) autorizat.
Conform prevederilor legale2, consumatorii (consumator - 
orice persoan  fizic  sau grup de persoane fizice constituite 
în asocia ii, care ac ioneaz  în scopuri din afara activit ii 

sale comerciale, industriale sau de produc ie, artizanale ori 
liberale), într-un termen de doi ani de la livrarea produsului 
(termen de garan ie legal ), vor avea dreptul:
- s  cear  repararea produsului sau înlocuirea acestuia, 

f r  plat , într-o perioad  de timp rezonabil  ce nu poate 
dep i 15 zile calendaristice de la data la care a fost 
adus  la cuno tin  lipsa conformit ii sau a predat 
produsul vânz torului ori persoanei desemnate de 
acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu 
excep ia situa iei când aceast  m sur  este imposibil  
(dac  nu se pot asigura produse identice pentru 
înlocuire) sau dispropor ionat  (dac  impune costuri 
nerezonabile vânz torului);

- s  cear  reducerea corespunz toare a pre ului sau 
rezolu iunea contractului în cazul în care nu beneficiaz  
de repararea sau înlocuirea produsului sau m surile 
reparatorii nu au fost luate într-o perioad  rezonabil . 
Rezolu iunea nu este posibil  dac  lipsa conformit ii 
este minor ;

- s  aleag  între înlocuirea produsului sau rezolu iunea 
contractului în cazul în care produsele de folosin  
îndelungat  (produs complex, constituit din piese i 
subansambluri, proiectat i construit pentru a putea fi 
utilizat pe durat  medie de utilizare i asupra c ruia se 
pot efectua repara ii sau activit i de între inere) defecte 
în termenul de garan ie legal  nu pot fi reparate sau 
durata cumulat  de nefunc ionare din cauza deficien elor 
ap rute în termenul de garan ie legal  dep e te 10% 
din durata acestui termen.

Dup  expirarea termenului de doi ani men ionat mai sus, 
consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea 
produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au 
fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse ap rute în 
cadrul duratei medii de utilizare, în condi iile legii. 
Pentru produsele a c ror durat  medie de utilizare este mai 
mic  de doi ani, termenul de doi ani, men ionat mai sus se 
reduce la aceast  durat . 

Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenicia Business Center

Strada Turturelelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti

Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84

Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

1 Garan ia legal  de conformitate reprezint  protec ia juridic  a consumatorului rezultat  prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obliga ia legal  
a vânz torului fa  de consumator ca, f r  solicitarea unor costuri suplimentare, s  aduc  produsul la conformitate, incluzând restituirea pre ului pl tit de consumator, 
repararea sau înlocuirea produsului, dac  acesta nu corespunde condi iilor enun ate în declara iile referitoare la garan ie sau în publicitatea aferent

2 Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor i garan iilor asociate acestora, Ordonan a Guvernului nr. 21/1992 privind protec ia consumatorilor.



În cazul în care constata i deterior ri (lovituri/defecte) la 
produsele Stanley lack & Decker Romania, v  rug m s  v  
adresa i celui mai apropiat centru service autorizat men ionat 
la adresa web-site-ului www.2helpU.com ori vânz torului.
Utilizatorii MyDeWALT i My STANLEY care î i înregistreaz  
în cel mult 28 de zile de la cump rare produsele pe 
platformele destinate (http://www.dewalt.ro/3/, 
respectiv, http://www.stanleyworks.ro/mystanley) pot 
extinde gratuit garan ia sculelor pân  la trei ani. Pentru 
a beneficia de aceast  garan ie este necesar  prezentarea 
dovezii cump r rii, certificatul de garan ie i imprimarea 
certificatului de garan ie extins . Unele produse sunt 
excluse, pentru acestea se aplic  Termenii i Condi iile 
DeWALT i Stanley.

Garan ia acordat  persoanelor juridice
În cazul persoanelor juridice termenul de garan ie aplicabil 
este de un an. Acest termen de garan ie este aplicabil tuturor 
produselor Stanley lack & Decker Romania, respectiv 
atât produselor pentru uz profesional cât i celor pentru uz 
gospod resc (bricolaj). 
În cadrul acestui termen, cump r torul persoan  juridic  
poate solicita înlocuirea sau repararea produsului. 
Situa iile care duc la pierderea garan iei legale de 
conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile i în cazul 
garan iei acordate persoanelor juridice. 

Consumatorul trebuie s  informeze vânz torul despre lipsa 
de conformitate în termen de dou  luni de la data la care 
a constatat-o.
Pân  la proba contrar , lipsa de conformitate ap rut  în 
termen de ase luni de la livrarea produsului se prezum  c  
a existat la momentul livr rii acestuia, cu excep ia cazurilor 
în care prezum ia este incompatibil  cu natura produsului 
sau a lipsei de conformitate.
Durata medie de utilizare a produselor de 6 ( ase) ani de la 
data achizi iei. 
Piesele de schimb înlocuite la produs beneficiaz  de 
garan ie numai în cazul în care acestea au fost montate într-
un centru autorizat de între inere i repara ii.
În cadrul termenului de garan ie, vânz torul suport  toate 
costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb 
executate defecte. Pentru lucr rile de repara ie executate se 
acord  garan ie. Garan ia nu se extinde asupra accesoriilor 
consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii 
colectoare, lan uri, cu ite, lance, pistol, cap prindere lam , 
role ghidaj, cablu alimentare, întinz tor lan , bujii, ulei, filtre 
aer i benzin ) care intr  în componen a produsului, cu 
excep ia cazului în care acestea prezint  vicii ascunse.
Ad uga i ulei la generatoarele lack & Decker. Verifica i 
periodic nivelul de ulei al generatoarelor i compresoarelor. 
Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau 
aparate de sudur .
Produsele din gamele lack & Decker i Stanley FatMax 
sunt de uz gospod resc (bricolaj) i nu sunt destinate uzului 
profesional, prest rii de servicii sau lucr ri c tre ter i.
Situa ii în care nu vom repara produsele în 
baza garan iei legale de conformitate
1. Nerespectarea de c tre consumator a condi iilor de 

transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare 
(inclusiv scopul utiliz rii) i între inere precizate în 
instruc iunile ce înso esc produsul (aplicabil, dup  caz).

2. Defectele care au ap rut ca urmare a utiliz rii unor 
accesorii ori consumabile care nu sunt originale Stanley 

lack & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu 
produsul.

3. Produsul prezint  defec iuni cauzate de necunoa tere, 
omitere, neglijen  ori accident.



REPARA II ÎN PERIOADA DE GARAN IE
Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:

Data intr rii: Data repara iei: Defec iune:

Comand  repara ie: Data pred rii:

Clientul confirm  prin semn tur  executarea gratuit  a repara iei în garan ie i primirea produsului reparat.

Semn tur  client: Semn tur  i tampil  service:



LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE 
Nr. Oras Agent Service Adresa Email Telefon Fax
1 Bucuresti YALCO ROMANIA SRL Sos. Pipera nr.48,020112 reparatii@yalco.ro +4021 232 31 47

+4021 232 31 49
+4021 232 31 76

2 Bucuresti Edelweiss Grup SRL B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344 service@edelweissgrup.ro +4021 319 13 13 +4021 319 13 14
3 Ploiesti METATOOLS SRL Str. Poligonului Nr. 2 100070 service@Metatools.ro +40374 473 034

+40747 118 112
+40244 406 698

4 Bacau PARTENER SRL Calea Moinesti nr. 34, 600281 service@partner.ro +4023 451 03 77 +40234 510 955
5 Cluj EPINVEST S.R.L. Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280 service@epinvest.ro +40745 637 949 +40264 594 565
6 Baia Mare PRO TOOLS S.R.L. Str. Iuliu Maniu, Nr. 28  430131 office@protools.ro +40262 218 794 +40262 276 535
7 Constanta TRITON SRL B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217 office@triton.com.ro +4037 048 41 55 +4037 048 41 18
8 Tulcea ABC International SRL Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter service@unelte.com.ro +40240 518 260 +40240 517 669
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