Dezmembrari Belciugatele Srl
Sediu: str Idealului nr 14, sector 3, Bucuresti
Punct de lucru: tarla 66, Parcela 7, Belciugatele, judet Calarasi

CERTIFICAT DE GARANTIE SERIA DEZ NR ............................. din ...........................
Produsele comercializate de SC DEZMEMBRARI BELCIUGATELE SRL cuprinse în factura ataşată beneficiaza de garantie in conformitate cu Legea
449/2003. Termenul de garantie comerciala este de 3 luni pentru piesele de folosinta indelungata provenite din activitatea de dezmembrari auto si
intre 12-24 luni in functie de termenul de garantie oferit de catre productor pentru piesele de folosinta indelungata noi. In cazul achizitiilor online,
termenul de retur este de 14 zile. Termenul de garantie curge de la data livrarii produsului.Drepturile cumparatorului prevazute de lege nu sunt
afectate de prezenta garantie. Piesele de folosinta indelungata sunt: ambreiaje, arcuri, amortizoare, articulatii, planetare, elemente caroserie,
semnalizatoare, stopuri, cabluri, pompe, radiatoare, tobe si tevi de esapament, rulmenti, fise de bujii, piese de electromotor si alternator, piese de
motor in miscare. Duarata medie de utilizare a produselor provenite din dezmembrari este de 3 luni. Reclamatiile referitoare la neconcordanta dintre
marfa si factura se accepta numai daca acestea au fost sesizate in scris in termen de 2 zile de la livrare. In cazul in care la momentul va nzarii
cumparatorul nu prezinta informatii complete si corecte despre autovehiculul pentru care achizitioneaza piesele, asa cum apar in cartea de identitate
a autovehiculului, vanzatorul este exonerat de raspundere pentru piesele care nu se potrivesc pentru modelul de autovehicul i n cauza.
Vanzatorul este exonerat de raspunderea privind garantia, aceasta putând fi anulata in urmatoarele cazuri:
a) piesa nu a fost montata intr-un atelier de specialitate autorizat RAR
b) piesa s-a defectat datorita unui montaj incorect sau datorita montarii impreuna cu piese conexe uzate, defecte sau modificate;
c) piesa a fost gresit aleasa sau a fost utilizata pentru alt scop decat cel indicat in catalogul producatorului;
d) piesa nu a fost identificata corect datorita prezentarii de catre cumparator a unor date eronate sau la montaj nu s-a comparat cu
piesa de inlocuit;
e) daca este afectat marcajul de diferentiere;
f) piesa s-a uzat sau deteriorat datorita suprasolicitarii, intretinerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului;
g) nu s-au efectuat reviziile periodice conform recomandarilor producatorului autoturismului;
h) atelierul de specialitate care a efectuat montajul nu a stabilit si reglajele interioare conform tehnologiei de montaj sau impuse de
producator;
i)
autoturismul a fost folosit in alte scopuri decat cel prevazut de constructor sau a fost exploatat in conditii
necorespunzatoare(raliuri, competitii sportive, taximetrie);
j)
autoturismul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de alta natura(socuri tehnice ,
electrice, mecanice);
k) piesele prezinta urme de lovituri, zgarieturi, indoituri, rupturi, deformari;
l)
piesele prezinta o uzura normala.
Piesele care fac obiectul unei reclamatii in garantie vor fi insotite de urmatoarele documente:
a)
b)
c)
d)
e)

factura de achizitie de la SC DEZMEMBRARI BELCIUGATELE SRL si/sau bonul fiscal/chitanta aferente;
certificatul de garantie care s-a livrat la vanzarea piesei;
dovada montarii piesei intr-o unitate service aşa cum este descris mai sus la articolul I litera a);
documentul emis de catre un service autorizat prin care se constata si se descrie detaliat defectiunea;
copia certificatului de inmatriculare al autovehiculului.

Remedierea eventualelor defecte aparute in cadrul termenului de garantie, se va efectua la service-ul autorizat al
societatii Dezmembrari Belciugatele Srl,fie prin remedierea piesei defecte,fie prin inlocuirea piesei recunoscuta ca fiind defecta.Piesele inlocuite
vor ramane la SC Dezmembrari Belciugatele Srl.Garantia va acoperi,fie reparatia piesei defecte,fie inlocuirea partilor componente la care au fost
constatate defecte.Remedierea deficientelor aparute la produs in cadrul termenului de garantie si care nu sunt imputabile cumparatorului,va fi facuta
in cadrul unei perioade de timp,stabilita de comun acord,in scris,intre vanzator si cumparator,luandu-se in considerare natura specifica a
produsului.Perioada de timp stabilita nu poate depasi 15 zile calendaristice de la data la care cumparatorul a adus la cunostinta vanzat orului
defectiunea.
DECLARATIE DE CONFORMITATE
Noi,SC DEZMEMBRARI BELCIUGATELE SRL,avand sediul social in Bucuresti,str Idealului nr 14,sector 3 si punctul de lucru in jud Calarasi, com
Belciugatele,tarla 66,parcela 7,inmatriculata la registrul Comertului nr J40/414/2010, asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform
prevederilor art 4 din HG nr 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, sanatatea, s ecuritatea muncii si
protectia mediului, ca produsele din prezenta factura la care se refera aceasta declaratie, nu pun in pericol viata, sanatatea,securitatea muncii, si nu
produc un impact negativ asupra mediului.

Pentru a nu-si pierde garantia, trebuie: verificat cardanele si grupul de spate, anvelopele sa fie acceasi dimensiune si aceeasi
uzura

Vanzator:
Sc Dezmembrari Belciugatele

Cumparator:
Am luat la cunostinta

NOTĂ: Orice înţelegere bilaterală între părţi şi care nu contravine prevederilor legale în vigoare poate modifica prevederile stipulate mai sus cu privire
la condiţiile de acordate a garanţiei pentru reperele auto comercializate.
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