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CERTIFICAT  DE   GARANTIE Nr:  
AUTOVEHICUL FOLOSIT 

 
Prezentul contract de garantie este  in conformitate  cu  prevederile OG 21/1992  republicata si cu legea 449/2003 se incheie prezentul 
certificat de garantie dupa cum urmeaza: 
 
 
 

SC MOTO MUS DESIGN SRL  garanteaza  cumparatorului un produs tehnic de calitate fara defectiuni de fabricatie. Astfel garanteaza 
clientului eliberarea de orice cheltuieli referitoare la defecte de fabricatie. 
 
I. PERIOADA DE GARANTIE 
1.Garantia incepe sa curga de la data predarii autovehiculului si se acorda in urmatoarele conditii: 

• Autovehiculul beneficiaza de o garantie de 12 luni pentru motor si cutia de viteze, fara subansamble si alte componente, in limita 
parcurgerii a 4000 de km sau 6 luni in limita parcurgerii a 2000 de km in cazul societatilor comerciale 

• Firmele de curierat, catering si scolile de soferi nu beneficiaza de garantie 
 

2 . Modul de realizarea a reparațiilor, schimbarea sau repararea pieselor defecte, va fi stabilit exclusiv de către MOTO MUS DESIGN SRL 
dupa efectuarea în prealabil a unei constatări. Piesele schimbate vor deveni proprietatea MOTO MUS DESIGN SRL. 
3. SC MOTO MUS DESIGN SRL declara prin reprezentant legal că produsele comercializate respectă specificațiile tehnice înscrise în 
certificatele de conformitate eliberate de către producător în baza legislației aplicabile. 
 
II. CONDITII  DE  GARANTIE   
1.Pentru a beneficia de garantie cumparatorul are obligatia sa prezinte vehiculul in stare curata, fără nicio modificare tehnică efectuată fără 
acordul MOTO MUS DESIGN SRL, indiferent de natura acesteia, împreună cu caietul de service, certificatul de garanție însoțit de factura 
care a fost emisă la achiziționarea produsului. 
2.Garantia nu acopera cheltuieli suplimentare ce se pot produce din cauza imposibilitatii utilizarii vehiculului (cheltuieli de cazare, masa, 
inchirierea altui vehicul, eventualele beneficii pierdute, etc., enumerarea având un caracter exemplificativ și nu exclude orice alt prejudiciu ce 
ar putea fi cauzat ca urmare a lipsei de folosință a vehiculului.). 
3. Garantia de conformitate acopera eventualele defecte de fabricatie, defecte aparute dupa momentul achizitionarii produsului si care sunt 
datorate exclusiv procesului de fabricatie. 
4. Motorul și cutia de viteză beneficiază de o garanție de 12 luni de la data predării autovehicolului, dacă autovehiculul a fost utilizat în condiții 
optime de funcționare și conform recomandărilor emise de către producător. 
 5. Durata medie de viata este 12 luni 
 
III. PIERDEREA  GARANTIEI 
1. Nerespectarea condițiilor de utilizare stabilite de către producător conduce la pierderea garantiei. 
2. Subansamblele, piesele, componente ies din garantie la constatarea urmatoarelor situatii: 
    2.1. Deteriorari fizice din cauza utilizarii neconforme, intentionate sau neintentionate(accidente, lovituri, acrosaje) 
    2.2. Interventia asupra produsului a unor persoane neautorizate 
    2.3. Modificarea, deteriorarea elementelor de identificare, securizare si sigilii 
    2.4. Interventii asupra ceasului de kilometraj, prin blocarea acestuia sau prin deconectarea cablului de la ceasul de kilometraj. 
    2.5. Exploatare neconforma cu instructiunile de utilizare ale producatorului 
    2.6. Exploatare in competitii sportive, si/sau in conditii de inchiriere 
    2.7. Utilizarea de combustibili si lubrifianti necorespunzatori 
    2.8. Griparea motorului ca urmare a: 
          2.8.1. blocarea segmentilor datorita folosirii unui lubrifiant necorespunzator calitativ sau cu perioada de valabilitate expirata sau a lipsei 
acestuia  
          2.8.2. Supraturarea motorului  
          2.8.3. Interventiilor neautorizate la instalatia electrica sau montarea unor consumatori ce nu se inscriu in valorile din instructiunile de 
utilizare 
          2.8.4. Loviturilor, zgârieturilor, urmelor de utilizare brutală, tentative de violare a sistemului de siguranță sau de utilizare rău intenționată 
asupra părților componente ale                                                 autovehiculului. 
          2.8.5. Deteriori provocate de cauze naturale ca: precipitatii, salinitate, grindina, furtuna, traznete, poluare atmosferica etc. 
          2.8.6. Utilizarea autovehiculului în situația unor defecțiuni care pot agrava starea generală tehnică a acestuia sau a defecțiunii inițiale. 
          2.8.7. Neefectuarea reparațiilor de întreținere periodică specificate în caietul de service. 
          2.8.8. spalarea produsului dupa utilizare , prin udare a motorului fierbinte ce duce la calarea acestuia  
 
IV. EXCLUDERI  DE  LA GARANTIE 
Piese deteriorate si/sau uzate prematur, cum ar fi :rulmenti , garnituri inbatrinite, semeringuri, bujii, filtru de ulei, elementele filtrului de ulei, 
lantul de transmisie/distributie, filtrul de aer , garnituri de frana, discul de frana, ambreiajul, becurile, sigurantele, periile de carbuni, 
componentele electronice,curele, furtune, cabluri si alte parti din cauciuc, cablul de kilometraj si vitezometru etc. 
Verificari, reglaje precum si alte lucrari de intretinere precum: curatarea carburatorului si a altor lucrari de curatare si intretinere periodica. 
Aspecte de ordin estetic care nu influenteaza sau influenteaza foarte putin folosirea vehiculului. 
Fenomene de imbatranire sau suprafete corodate (ex: decolorarea suprafetelor  vopsite, metalizate sau de plastic) 
 
SC MOTO  MUS  DESIGN  SRL  ESTE  INDREPTATITA  SA  REFUZE REMEDIEREA DEFECTIUNILOR IN PERIOADA DE GARANTIE  
DACA:     
Beneficiarul nu a efectuat la timp verificarile sau intretinerile tehnice (periodice sau de reparatii) sistem necesare unei utilizari optime tehnice a 
autovehiculului 
Beneficiarul nu a făcut lucrările de întreținere sau reparații la timp și nu a respectat prevederile tehnice ale producătorului. 
Autovehiculul a fost folosit in diferite activitati sportive  
Autovehiculul a fost folosit altfel decat in conditiile prevazute in manualul de utilizare, ori s-au neglijat prevederile acestuia folosindu-l in 
suprasarcina(ex: turatie si viteza maxima , sarcina maxima admisa, transportul persoanelor etc.) 
In cadrul lucrarilor de intretinere si reparatii cumparatorul nu a acceptat folosirea pieselor de schimb, a lubrifiantilor sau a lichidelor tehnice (si 
de curatire care nu corespund prevederilor din manualul de utilizare al autovehiculului) 
Beneficiarul a modificat , a schimbat sau a dotat autovehiculul cu piese care nu fac parte din dotarile cu care a fost livrat acesta  si nu a avut  
acordul de la SC MOTO MUS DESIGN SRL 
Autovehiculul a fost transportat sau depozitat necorespunzator din orice motive din cauza Cumparatorului 
 
Nota: Autovehiculul pus in vanzare este dotat cu anvelope folosite 
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V. SERVICE-URILE  DE  INTRETINERE   SI REPARATIILE  SE  VOR  EFECTUA LA SEDIUL MOTO MUS DESIGN SRL  :     
din Gherla str.Dejului 53A, jud.Cluj -  tel.0762 356 357 -  sau la un service de specialitate autorizat de catre RAR 
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VI. PLAN  DE  REVIZII  DE  INTRETINERE  SI  VERIFICARI  PERIODICE OBLIGATORII  PENTRU  PASTRAREA GARANTIEI: 

 
 

1. Dupa 30 de zile de la data achizitionarii sau parcurgerea primilor 500km 
 

 
            Data........................                              Nr. Km   ................................ 
 
 

2. Dupa 90de zile de la data reviziei precedente sau parcurgerea totala a 1500km 
 
           Data........................                              Nr. Km   ................................ 
 
 
 

3. Dupa 90de zile de la data reviziei precedente sau parcurgerea totala a 2500km 
 

 
             Data.........................                             Nr. Km   ................................ 
 
 

4. Dupa 90de zile de la data reviziei precedente sau parcurgerea totala a 3500km 
 

 
             Data.........................                             Nr. Km   ................................ 
 
 
 
Dupa 12 luni sau parcurgerea 4000km. clientul nu mai are obligatia sa se prezinte la verificari, iar Moto Mus Design SRL nu mai are obligatia 
de a efectua service-uri in garantie. 
 
Clientul are obligatia sa se prezinte pentru efectuarea reviziilor de intretinere si verificarilor periodice obligatorii si de a achita 
contravaloarea acestora de 150 lei. 
Contravaloarea pieselor care nu sunt  in garantie trebuie suportate de catre cumparator.  
 
Clientul a luat la cunostinta datele privind efectuarea reviziilor si a verificarilor periodice obligatorii pentru pastrarea si mentinerea garantiei 
autovehiculului. 
 
Prezentul document a fost redactat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte. 
 
 
 
DATA:                                   SEMNATURA CUMPARATOR:                                  SEMNATURA DEALER: 

 
 
                                                                     

 
 


