
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE    

  Noi, AUTO MOTO COOLERS SRL, cu sediul în Bistrița, str. Iuliu Hossu nr. 20 înregistrată la oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița cu 

J06/962/2018, Atribut Fiscal RO39807171, asigurăm, garantăm și declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 

1022/2002 privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului, că produsele/produsul 

din factura tipărită pe față prezentei pagini și la care se refera aceasta declarație nu pun/e în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un 

impact negativ asupra mediului și sunt /este în conformitate cu documentația tehnică a fabricantului. 

RECLAMATII DE GARANTIE 

1 CE REPREZINTĂ OBIECTUL UNUI CAZ DE GARANȚIE? 

Garanția pentru piesele comercializate de AUTO MOTO COOLERS SRL se acordă în conformitate cu prevederile Noului Cod Civil și este de 24 luni de la data 

înscrisă pe factura de vânzare, cu excepția produselor care au o durată medie de folosință mai mică conform specificațiilor tehnice ale producătorului. 

Pentru autovehiculele exploatate în regim de taxi sau școală de șoferi termenul de garanție este de 6 luni, cu excepția produselor care au o durată medie de 

folosință mai mică conform specificațiilor tehnice ale producătorului. 

Produsele ce prezintă în perioada de garanție defecte de material sau de fabricație vor fi înlocuite cu altele noi, conform Legii 449/2003. 

Vânzătorul este exonerat de răspunderea privind garanția sau aceasta poate fi anulată în următoarele cazuri: 

Produsul prezintă urme de montare, de lovituri ori zgârieturi, deteriorări, rupturi, deformări, îndoituri, etc.; au fost vopsite, sudate, etc. 

Produsul nu se află în ambalajul original, ori acesta este deteriorat, murdar, scris sau nu are eticheta distribuitorului și/sau eticheta de origine. 

Produsele constând în piese electronice, module de comandă, calculatoare, etc., au sigiliul îndepărtat. 

-piesa nu a fost identificată correct sau a fost utilizată pentru alt scop decât cel indicat în catalogul producătorului 

-înainte de montaj piesa nouă nu a fost comparată cu piesa de înlocuit 

-piesa nu a fost montată într-un atelier de specialitate autorizat de R.A.R sau de producătorul autovehiculului 

-piesa s-a defectat datorită unui montaj incorect sau datorită montării împreună cu piesele conexe uzate, defecte sau modificate 

-piesa s-a uzat sau s-a deteriorat datorită solicitării, întreținerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului, neefectuarea reviziilor periodice conform 

recomandărilor producătorului autoturismului sau datorită intervenției neautorizate după montare. 

-autovehiculul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de constructor (raliuri, competiții sportive, etc.) 

-autoturismul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de altă natură 

-piesa prezintă o uzură normală 

 

2 RETURNAREA PIESELOR CARE PREZINTĂ OBIECTUL UNUI CAZ DE GARANȚIE 

Toate cazurile de garanție trebuie trimise la sediul central al firmei AUTO MOTO COOLERS SRL din Bistrița, str. Piața Morii nr. 56 unde vor fi evaluate de 

către o persoana din echipa tehnică. În cazuri speciale când e nevoie de expertiză specială din partea producătorului se vor trimite la producător. 

Piesele care prezintă obiectul unui caz de garanție se returnează în mod obligatoriu separat de alte retururi în ambalaj separat pe care se va scrie 

“GARANȚIE”, împreună cu actele aferente, incluse în  acest ambalaj în așa fel încât să fie protejate! 

 

3       DOCUMENTELE CARE TREBUIE SĂ ÎNSOȚEASCĂ PIESA DETERIORATĂ ÎN PERIOADA DE GARANȚIE 

Piesele care prezintă obiectul unui caz de garanție vor fi returnate și însoțite obligatoriu de următoarele documente: 

-fișa retur marfă 

-copie după factura de achiziție și a dovezii efectuării plații 

-copie după cartea de identitate sau certificatul de înmatriculare a autovehiculului 

-aviz de însoțire a mărfii cu mențiunea: ”returnat pentru verificare garanție” - Ultimul aliniat din OMF2226/2006 

-dovada montării piesei într-un service autorizat (deviz de montaj) și documente fiscale aferente 

-notă de constatare detaliată complet întocmită de către un service autorizat RAR 

-documentul din care să rezulte că s-a efectuat controlul periodic al autovehiculului (ITP) 

-măsurători prin care se dovedește defecțiunea (dacă este cazul) 

 

4        SOLUȚIONAREA CAZURILOR DE GARANȚIE  

La orice reclamație în perioada de garanție se va răspunde în termen de cel puțin 15 zile calendaristice de la data înregistrării la sediul central al firmei AUTO 

MOTO COOLERS SRL din Bistrița. 

În cazul în care nu se poate evalua reclamația în cadrul echipei tehnice al societăți AUTO MOTO COOLERS SRL și este necesară efectuarea expertizei de către 

un specialist sau de către firma producătoare, ne rezervăm dreptul de a da răspunsul după primirea rezultatului din partea specialistului sau al 

producătorului. 

 

NOTA: Aceste prevederi sunt aplicabile doar produselor achiziționate în scopul folosirii lor în cadrul parcului auto ce aparține Cumpărătorului. În cazul 

revânzării produselor de către Cumpărător, acesta din urmă este obligat să elibereze și să  completeze, conform Legii 449/2003, certificatul de garanție și 

anexa acestuia (acolo unde este cazul). 


