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Seria (regim special) ANB:    . 

Pentru acumulatorii marca Europart se acordă 1 (un) an garanţie în conformitate cu HG 394/1995 şi H.G. 786/1996 
Termenul de garanţie decurge de la data înscrisă pe factura de vânzare (data vânzării). 

Condiţii de garanţie

Certificatul de garanţie este valabil doar cu următoarele documente:

• dovada de cumpărare (chitanţă/factură fiscală de cumpărare);

• data montării precum şi valoarea tensiunii de încărcare măsurată din 6 (şase) în 6 (şase) luni de către distribuitorul local, de la care a fost cumpărat acumulatorul, sau într-un service autorizat RAR recomandat de către 
vânzătorul final;

• copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

• certificatul de garanţie în original completat în totalitate;

• descrierea defecţiunii constatate sau a deficienţei

• montarea se va efectua în maxim 5 zile de la facturare

• Europart asigură garanţie numai pentru produs nu şi pentru manoperă

Garanţia se anulează dacă:

• Bateria nu este folosită în regim normal de lucru sau se defectează datorită instalării incorecte.

• Bateria este folosită cu sistemul de încărcare defect sau nu prezintă maşina pentru verificare.

• Bateria a fost deschisă forţat sau a fost folosită abuziv după descărcare.

• Bateria a fost avariată în urma unui accident de circulaţie sau de altă natură (şocuri mecanice sau termice).

• Nu au fost respectate instrucţiunile de montare, întreţinere, depozitare şi manevrare.

• Capacitatea bateriei este mai mică decât cea recomandată în cartea tehnică a autovehicolului.

• Cumpărătorul nu prezintă certificatul de garanţie eliberat de vânzător şi factura de cumpărare.

• Pentru autoturismele folosite în regim comercial nu se supradimensionează capacitatea bateriei.

• Valoarea tensiunii de încărcare măsurate nu se încadrează în intervalul de 13,8 – 14,7 V.

• Bateria deşi încărcată nu mai posedă calităţi de pornire. Densitatea scăzută în toate elementele indică exploatarea necorespunzătoare.

• Sunt aduse modificări ulterioare ale instalaţiei electrice ce conduc la suprasolicitarea bateriei. Bateria prezintă deformări ale bacului datorate sistemului de încărcare defect.

• Bateria explodează din cauza exploatării necorespunzătoare (utilitare şi/sau evaporare excesivă a electrolitului, etc.). Cumpărătorul nu respectă condiţiile de acordare a garanţiei; unităţile care asigură service-ul vor reţine
acumulatorul reclamat pentru testare.

• Bateria este descărcată la mai puţin de 12 V.

Depozitare şi transport

• Bateriile Europart, încărcate din fabrică cu acid şi gata de montare pot fi depozitate timp de 6-12 luni de la data fabricaţiei, fără a fi necesară reîncărcarea, dacă sunt depozitate la 10-25 grade celsius.

• Bateriile încărcate trebuie transportate şi depozitate în poziţie verticală (în picioare). În timpul transportului bateria nu trebuie deteriorată, răsturnată, nu trebuie supusă alunecării sau scurtcircuitării! Bateria este protejată 
din fabricaţie împotriva scurtcircuitului, fiind prevăzută cu un capac roşu pe polul pozitiv. Folosiţi întodeauna acest capac la transportul bateriei noi şi a celei vechi.

Instrucţiuni de siguranţă la manevrarea bateriilor cu plumb şi acid

• Păstraţi aceste instrucţiuni precum şi chitanţa fiscală (factura) de cumpărare

Respectaţi instrucţiunile de pe baterie, indicaţiile cuprinse în instrucţiunile de folosire, precum şi cele din cartea 
tehnică a autovehiculului

Purtaţi ochelari de protecţie.

Ţineţi bateria şi acidul inaccesibil copiilor.

Pericol de explozie. La încărcarea bateriei se formează un amestec de gaze detonante cu risc crescut de explozie. 
De aceea:

Sunt interzise: aprinderea focului, scânteile, flăcările deschise şi fumatul. Evitaţi degajarea scânteilor atunci când 
lucraţi cu cabluri şi aparate electrice. Evitaţi scurtcircuitele.

Pericol de stropire cu acid! Acidul din bateriile de acumulator este foarte caustic, de aceea: Purtaţi mănuşi şi 
ochelari de protecţie.

Nu balansaţi şi nu înclinaţi bateria, deoarece s-ar putea scurge acid prin orificiile de vizitare, de degajare a aerului.

Primul ajutor:

În caz că v-au sărit în ochi stropi de acid din baterie, clătiţi ochii imediat timp de câteva minute cu apă limpede. 
Apoi consultaţi neîntârziat medicul.

Stropii de acid de pe piele sau haine se vor îndepărta imediat cu agent neutralizant sau leşie de săpun după care se
vor clătii cu apă din abundenţă. În caz că aţi înghiţit acid consultaţi imediat medicul.

Avertisment: Nu expuneţi bateriile direct la radiaţiile solare! Bateriile descărcate pot îngheţa, de aceea păstraţi-le 
doar încărcate la loc uscat şi răcoros.

Eliminare/ Reciclare: Bateriile casate trebuie predate la un centru de colectare. În timpul transportului respectaţi 
instrucţiunile de la punctul „Depozitare şi transport”. Nu aruncaţi bateriile vechi în gunoiul menajer.

Montare:

• Nu înclinaţi acumulatorul în timpul montării pe autovehicul pentru a nu ieşi acid prin găurile de aerisire

• Mai întâi fixaţi borna plus apoi borna minus.

• Fixaţi strâns clemele pe polii bateriei.

• Verificaţi poziţia fixă şi ancorarea corespunzătoare

• Dacă există furtunuri de aerisire, atunci reintroduceţi-le în găurile de ventilaţie.

• Dacă există un singur furtun de aerisire, gaura de ventilaţie opusă acestuia trebuie închisă cu un dop de închidere. Acesta este ataşat de capacul roşu al polului pozitiv. Desfaceţi şi închideţi orificiul lateral neacoperitde pe 
capacul carcasei. La bateriile fără orificii laterale acest buşon de închidere nu este necesar.

• Păstraţi componentele recuperabile (dacă există) de la bateria înlocuită pentru a le folosi ulterior. Acestea sunt: buşonul de închidere, recipientrul de aerisire (evacuarea gazelor), furtunul de racordare, manşonul de cuplare.

Declaraţia de Conformitate

Noi, Europart-Rompart SRL, cu sediul în Sos. Tudor Vladimirescu nr. 393, Com. Domnesti, Jud. Ilfov,cu nr. ord. Registru com./an: J23/2728/2017, asigurăm, garantăm, şi declarăm pe propria răspundere conform art. 4/HG1022/2002 privind 
regimul produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea şi protecţia muncii, că produsul baterii de acumulatoare acide cu plumb pentru pornire marca Europart, la care se referă această declaraţie, nu pune în 
pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra mediului şi este în conformitate cu SR EN 50342.

CERTIFICAT DE GARANTIE PENTRU
ACUMULATORI EUROPART



Nume cumpărător:        .

Data cumpărării:        .

Nr. factură:        .

Cod acumulator:        .

Serie acumulator:        .

Tip auto/kW:        .

Număr înmatriculare:    .

Nr. km la bord:        .

Am luat la cunoştinţă condiţiile incluse în certificatul de garanţie

Semnătura:    .

Cod acumulator Semnătură şi ştampilă

Data montării

Factură nr.

Valoarea tensiunii de încărcare

Nr. Data măsurării Valoare măsurată

1

2

3

4

Verificator autorizat

SC    SRL

Str    . 

Tel    .

Semnătura şi 

ştampilă

Nume vânzător:        .

Semnătură şi ştampilă:    .

Anexă certificat de garanţie (rămâne la verificator)

Distribuitor local:

Cod acumulator: Semnătura şi ştampila

Data montării:

Factura nr.:

Valoarea tensiunii de încărcare

Nr. Data măsurării Valoare măsurată

Seria (regim special): ANB    .  

Verificator autorizat

SC    SRL

Str    . 

Tel    .  

Semnătura şi 

ştampilă

CERTIFICATDEGARANTIEPENTRU 
ACUMULATORIEUROPART
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