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CERTIFICAT DE GARANȚIE ȘI CALITATE 
SC Auto Brand SRL certifică prin prezenta ca produsele ce fac obiectul acestei facturi sunt importate și distribuite 
de SC Auto Brand SRL și sunt originale sau interschimbabile cu cele originale. Produsele sunt fabricate conform 
normelor europene de calitate și certificare. Aplicarea garantiei se va face în conformitate cu legea 449/2003 
actualizată în 2016 și cu contractul între părți. 

Se acordă garanție conform garanției acordate de către producător, dar nu mai puțin de 12 luni pentru toate 
produsele comercializate de S.C Auto Brand S.R.L. 

Produsele care prezintă în perioada de garanție defecte de fabricație vor fi înlocuite cu altele noi, conform legii, 
termenul de garanție începând de la data înscrisă pe factură. 

Vânzătorul și producătorul sunt exonerați de răspunderea privind garanția sau aceasta poate fi anulată în 
următoarele cazuri: 

• piesa nu a fost montată într-un service de specialitate autorizat de RAR sau de către producătorul piesei și
al autovehicului. 

• dacă defectarea s-a produs datorită nerespectării de către consumator a instrucțiunilor de folosință și
instalare, punere în funcțiune (montare împreună cu piese conexe uzate, defecte sau modificate), utilizare, 
întreținere, manipulare, transport. 

• piesa a fost greșit aleasă sau a fost utilizată pentru alt scop decât cel indicat în catalogul producătorului.
• piesa s-a uzat sau deteriorat în urma suprasolicitării, întreținerii incorecte sau insuficiente a autovehicului,

neefectuării reviziilor periodice conform recomandărilor producătorului autovehiculului, atelierul de specialitate care 
a efectuat montajul nu a stabilit verificările și reglajele ulterioare, conform tehnologiei de montaj sau a celei impuse 
de producător. 

• piesa nu a fost identificată corect datorită prezentării de către cumpărător a unor date eronate.
• autovehiculul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de producător sau a fost exploatat în condiții

necorespunzătoare: porniri prin tractare, modificarea instalației electrice, depășirea greutății maxime admise etc. 
• autovehiculul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de altă natură:

șocuri termice, mecanice, electrice. 
• piesele nu prezintă o uzură normală, firească.
• piesele prezintă urme de lovituri, indoituri, zgârieturi, deformări, rupturi.

Piesele ce fac obiectul unei reclamații în garanție vor fi returnate de către cumpărător însoțite de formularul de 
garanție completat, de factura de achiziție, dovada montării piesei într-un atelier autorizat RAR, nota de constatare 
emisă de service prin care se constată și se descrie în detaliu defecțiunea, copie după cartea de identitate a 
autovehicului. 

În cazul în care solicitarea de garanție este neîntemeiată, clientul va suporta cheltuielile aferente 
cerecetării/expedierii piesei la producător (inclusiv costurile de manipulare, diagnosticare, manoperă și ambalare). 

Reclamațiile referitoare la neconcordanță dintre marfă și factură se admit numai dacă acestea sunt sesizate în 
scris, în maximum 48 e ore de la livrare și în ambalajul original. Reclamațiile de calitate se admit numai dacă 
acestea sunt sesizate în scris, în maximum 48 h de la livrare. 

Se admite returnarea mărfii de către Client, cu informarea prealabilă a firmei prin formularul retur, în maxim 30 zile 
calendaristice. Nu se acceptă returnarea mărfii în cazul în care piesa este murdară sau prezintă urme de lovire, 
zgârieturi, urme de montare, dacă ambalajul este deteriorat sau lipsește. 

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE 
Noi, firma Auto Brand S.R.L., cu sediul în județul Ilfov, orașul Bragadiru, șos. Alexandriei, nr. 327, înregistrată la 
Registrul Comerțului cu J23/2699/2006, CIF RO16291046 asigurăm și declarăm pe propria răspundere, conform 
SR ISO CEI 17050- 1:2010, că produsele comercializate de noi la care se referă această declarație nu pun în 
pericol viața, sănătatea, securitatea muncii, nu produc un impact negativ asupra mediului și corespund normelor și 
normativelor atestate de producători. 
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