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Certificat de Garanție 

LevisAutomobile 

Cumpărător        ................................ 

CUI/CNP              ................................ 

Marcă/Model:   .................................... 

Serie șasiu:          .…………………………… 

Km la predare:   ............... 

Perioada de garanție: 6/12  Luni în limita a  -...............- Km. 

Data începerii garanției:  ................ 

 

Vehiculul este comercializat cu respectarea prevederilor OUG 174/2008 și Legea Nr. 449/2003 
iar drepturile Cumpărătorului sunt prevăzute în aceste acte normative. 

 

I. Garanția Rulajului:  

Km:  Rulajul înscris pe bordul autovehiculului nu a fost modificat. 

1. Pentru prezentul autovehicul folosit oferim garanție pentru capacitatea 

funcțională a următoarelor elemente, în conformitate cu următoarele condiții: 

 

II. Motor: 

Blocul de cilindri, carcasa bielelor, chiulasă, carcasa motoarelor cu pistoane circulare, carcasa 

filtrului de ulei, precum și pentru toate elementele interioare ale circuitului de ulei, roți de 

antrenare, fără volantă şi fără sistemul de ambreiaj (placă, disc, rulment) si fără turbocompresor. 

  

III. Cutie de viteze manuală și automată: 

Carcasa cutiilor de viteze, precum și toate elementele interioare, fără convertizorul de cuplu, fără 

blocul de ventile și fără dispozitiv de comandă pentru controlarea transmisiei (calculator) 
 

Nu oferim garanție pentru: 

a) garnituri, manșoane de garnituri, simeringuri, furtunuri și țevi, inele de etanșare pe arbore, 

bujii și bujii incandescente, cablaje electrice, ambreiaj, volantă, fitru particule (pentru motoarele 

diesel, diesel hybrid sau benzină), electromotor, alternator, instalație electrică, componente 

electronice, componente de plastic sau cauciuc, curea și/sau lanț distribuție, electrovalve, sonde, 

fibră optică, bucși, carburanți și aditivi, substanțele chimice, filtrele, injectoare, turbocompresor, 

planetare și/sau grup transmisie, componente sistem articulație, suspensie și direcție, 



 
 
 

   „ M a r k e t i n g u l  n o s t r u  e s t e  c l i e n t u l  m u l t u m i t ! ”  
www 

                     Page 2 
 

instrumente de bord, sistem frânare, sistem răcire motor și sistem circulare a aerului, lichidul de 

răcire, freon, lichidul hidraulic, uleiuri, grăsimi și alți lubrifianți, exceptând situația în care 

utilizarea acestora este necesară din punct de vedere tehnic ca o consecință a apariției unei 

defecțiuni acoperite prin garanție la nivelul unuia din elementele menționate la punctul I – III. 

b) Elemente de uzură. 

 

3. In mod suplimentar, garanția nu acoperă defecțiunile: 

 

a) datorate accidentelor, ceea ce înseamnă un eveniment exterior cu caracter imediat, brusc, 

prin forță mecanică; 

b) săvârșite cu intenție de proprietar sau terți, datorate incendiului și exploziei, furtului, 

utilizării neautorizate, utilizării necorespunzătoare, tâlhăriei sau sustragerii, prin efectul direct 

al furtunii, grindinii, trăsnetului, cutremurului sau inundației; 

c) la nivelul elementelor pe care producătorul le repară în mod gratuit, independent de obligația 

garanției;  d) rezultate ca urmare a participării la manifestări care au caracterul unor curse auto 

sau ca urmare a curselor de probă aferente;  e) apărute ca urmare a faptului că autovehiculul 

este supus unor sarcini pe ax sau a unor sarcini de remorcare mai ridicate decât cele stabilite ca 

admisibile de către producător;  f) care apar ca urmare a utilizării unor combustibili 

necorespunzători;  g) care sunt cauzate prin modificarea construcției inițiale a autovehiculului 

(de ex. tuning) sau prin montarea unor elemente străine sau a unor accesorii, care nu sunt 

autorizate de către producător;  h) prin utilizarea unui bun cu privire la care este evidentă 

necesitatea efectuării de reparații, cu excepția situației în care nu se poate dovedi o conexiune 

între prejudiciu și necesitatea realizării lucrarilor de reparații sau în cazul în care bunul a fost 

reparat cel puțin provizoriu la momentul producerii prejudiciului;  i) considerate ca pierderi 

indirecte care rezultă din defectarea vehiculului și incapacitatea de utilizare a acestuia;  j) care 

se află în legatură cauzală cu faptul că:  la nivelul autovehiculului au fost efectuate lucrări de 

întreținere sau de protecție care nu sunt indicate sau recomandate de către producător, iar 

acestea nu au fost realizate în cadrul unui atelier cu care a fost încheiat un contract  în acest sens, 

respectiv dacă acestea au fost efectuate de către Vânzător, iar prejudiciul poate fi revendicat și 

acceptat în termen de Certificat de garanție Levis Automobile;  k) datele certificatului de 

garanție nu sunt aduse neîntârziat la cunoștința Vânzătorului, iar autovehiculul nu este pus la 

dispoziție imediat după aprobarea privitoare la efectuarea reparațiilor.  l) Cumpărătorul are 

dreptul să solicite efectuarea gratuită de reparații pentru defecțiunile care sunt acoperite prin 

clauzele de garanție.   
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Nu fac obiectul garanției: 

 

a) Costurile pentru lucrările de testare, măsurare și reglare, în măsura în care acestea nu se 

datorează unei defecțiuni care este acoperită de garanție; b) Costurile de remorcare și cele de 

depozitare; c) Costurile rezultate în urma pierderii unor oportunitați ale clientului, cum ar fi: 

bilet tren, avion, afaceri, hotel etc. 

 

Garanția se acordă numai clienților / societăților care au achiziționat autovehiculul de la 

Vânzător, acesta din urmă nefiind răspunzător în fața terților care vor achiziționa ulterior 

produsul de la cumpărător. 

 

4. Condiții de acordare și termene de remediere: 

 

Vânzătorul este obligat să recomande explicit Cumpărătorului să folosească bunul achiziționat 

numai în concordanță cu instrucțiunile producătorului sau cu recomandările sale. Cumpărătorul 

este obligat să verifice permanent apariția unor defecte și să le repare pe cheltuiala sa și să 

efectueze reviziile specifice achiziționării unui autovehicul rulat, cu un grad normal de uzură 

tehnică si estetică aferentă numărului de kilometri la bord. Pentru a putea fi acoperită de 

garanție o defecțiune tehnică, trebuie ca lucrările de întreținere periodică să fie efectuate 

corespunzător, cu piese adecvate, la timpul potrivit sau la intervalul de timp sau km recomandat 

de către producător pentru fiecare autovehicul în parte și acestea să fie menționate în carnetul 

de service de către unitatea de service care a efectuat lucrarea de întreținere respectivă (se 

dovedește cu factură fiscală). De la momentul primirii autovehiculului, Cumpărătorul are 

obligația de a efectua  revizia tehnică periodică într-un termen de maximum 10 zile 

calendaristice sau în maximum 1000 km rulați (prin revizie tehnică periodică se înțelege 

efectuarea schimbului de ulei si filtre pentru buna funcționare a mecanismelor, precum și 

schimbarea curelei de transmisie și a agregatelor acestui mecanism, dacă este cazul, în 

concordanță cu intervalul de timp sau km recomandat de producător). Acestea pot fi efectuate la 

oricare dintre reprezentanțele oficiale ale mărcii autovehiculului achiziționat sau la oricare 

dintre service-urile cu care Levis Automobile SRL are semnate contracte de colaborare. 

Cumpărătorul are obligația să înștiințeze furnizorul printr-o notă oficială (prin notă oficială se 

înțelege o adresă scrisă înaintată conducerii, pe cale electronică, pe adresa de e-mail 

office@levisautomobile.ro). Vânzătorul oferă garanția definită în punctele I-III din prezentul 

contract numai în situația în care Cumpărătorul se prezintă în termen de 5 zile lucrătoare cu 

autovehiculul defect, cu „Certificatul de garanție” și „Carnetul service” la cel mai apropiat service 

agreat de către Levis Automobile sau la sediul acestuia pentru constatare, urmat de lucrările de 

reparații necesare. Lucrările de reparații se realizează conform cerințelor tehnice prin 

remedierea sau prin înlocuirea cu piese noi sau "cu piesă la schimb", fără calcularea costurilor 

mailto:office@levisautomobile.ro
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pentru manoperă, materiale și transport aferente, cu respectarea punctului de garanție. Piesele 

înlocuite devin proprietatea Levis Automobile SRL. 

 
Termenul minim de remediere al unei defecțiuni este de o (1) zi lucrătoare din momentul în care 

autovehiculul a ajuns în service-ul agreat de către SC Levis Automobile SRL, iar termenul maxim 

de remediere este de 20 zile lucrătoare, în funcție de gravitatea defecțiunii survenite. 

Cumpărătorul renunță, astfel, la orice pretenție prezentă sau viitoare legată de starea de 

funcționare a autovehiculului, altele decât cele pentru care furnizorul oferă garanție și admite 

că a fost informat în mod explicit asupra condițiilor tehnice prezente sau posibile, că a fost de 

acord cu acest fapt și că este conștient că autovehiculul achiziționat are sau poate avea în viitor 

defecte datorate, în special, folosirii anterioare sau produse de neschimbarea la timp a 

consumabilelor. 

 

Subsemnatul, Cumpărător, declar că am primit produsul în stare de funcționare bună, am 

efectuat test-drive, sunt conștient de faptul că autovehiculul este second-hand, am fost informat 

cu privire la starea tehnică a acestuia, stare care corespunde vechimii și numărului de kilometri, 

mi s-au înmânat instrucțiunile de folosire și întreținere emise de producător, mi-a fost explicat 

modul de funcționare si exploatare a autovehiculului, am luat la cunoștință condițiile de garanție 

și sunt de acord cu conținutul prezentului  document.  

 

 

Levis Automobile vă urează drumuri bune și fără evenimente neplăcute! 

Vânzător:                 Cumpărător: 

SC LevisAutomobile SRL                          
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                                       Certificat de Garanție 

LevisAutomobile 

 

Cumpărător        ............................. 

CUI/CNP              ............................. 

Marca/Model:   ................................. 

Serie şasiu:          ………………………….. 

Km la predare:   ................................. 

Perioada de garanție: 6/12  Luni in limita a  -..................- Km. 

Data începerii garanției:  .................... 

 

 

Vânzător:       Cumpărător: 

SC LevisAutomobile SRL                    ...................... 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


