
                    

CERTIFICAT DE GARANTIE SI CALITATE
Certificam prin prezenta ca produsele ce fac obiectul facturii sunt importate sau distribuite de firma Europart Rompart si sunt originale sau interschimbabile 
cu piesele originale conform cataloagelor si listelor editate de producatori. Produsele sunt fabricate conform normelor europene de calitate si certificate de 
catre producatori. Garantia se aplica în conformitate cu legea nr. 449/2003.
Se acorda garantie pentru produsele comercializate de Europart Rompart, dupa cum urmeaza :
Art.1 Pentru piesele de schimb aferente produselor de folosinta îndelungata conform legii nr.449/2003
Produsele care în perioada de garantie prezinta defecte de material, de functionare sau de fabricatie, vor fi înlocuite gratuit cu altele noi similare, conform 
legii nr.449/2003.
Termenul de garantie curge de la data vânzarii produsului.
Vânzatorul este exonerat de raspunderea privind garantia sau aceasta poate fi anulata în urmatoarele cazuri :
Art.2 Piesa nu a fost montata într-un service de specialitate autorizat de RAR sau de producatorul autovehiculului;
Art.3 Piesele electronice (relee, module de comanda, senzori, rezistente, etc.), piesele care functioneaza în ulei (ax came, pinioane, cutie viteza, etc.), 
pompele de servodirectie si casetele de directie nu au fost montate la un reprezentant autorizat al fabricantului auto.
Art.4 Piesa s-a defectat datorita unui montaj incorect sau datorita montarii împreuna cu piese conexe uzate, defecte sau modificate;
Art.5 Piesa a fost gresit aleasa sau a fost utilizata pentru alt scop decât cel indicat în catalogul producatorului;
Art.6 Piesa nu a fost identificata corect datorita prezentarii de catre cumparator a unor date eronate .
Art.7 Piesa s-a uzat sau deteriorat datorita suprasolicitarii, întretinerii incorecte sau insuficiente a autovehiculului, neefectuarea reviziilor periodice conform 
recomandarilor producatorului autoturismului. Service-ul care a efectuat montajul nu a stabilit verificarile sau reglajele ulterioare conform tehnologiei de 
montaj sau impuse de producator;
Art.8 Autovehiculul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevazut de constructor sau a fost exploatat în conditii necorespunzatoare : porniri cu robot sau prin
tractare, depasirea greutatii maxime admise, modificarea instalatiei electrice, alte modificari de orice natura;
Art.9 Autovehiculul a fost accidentat sau a suferit avarii produse de factori externi, atmosferici sau de alta natura (socuri termice, electrice, mecanice);
Art.10 Piesele prezinta urme de lovituri, zgârieturi, îndoituri, rupturi, deformari sau au suferit actiunea unor factori externi procesului normal de functionare;
Art.11 Piesele prezinta o uzura normala, fireasca.
Piesele ce fac obiectul unei reclamatii în garantie vor fi expediate de catre cumparator însotite de urmatoarele documente :
Art.12 Formular fisa de retur (tipizat Europart Rompart) completat
Art.13 Factura de achizitie de la europart Rompart (copie)
Art.14 Bonul sau factura cu care a fost vânduta piesa clientului
Art.15 Deviz de montaj în service autorizat RAR în care sa fie mentionata data montarii si nr de kilometri la montare/demontare, însotit de factura fiscala;
Art.16 Copie dupa autorizatia RAR a service-ului în care s-a efectuat reparatia;
Art.17 Nota de constatare emisa de un service autorizat RAR prin care se constata si se descrie detaliat defectiunea
Art.18 Copia dupa certificatul de înmatriculare al autovehiculului.
Art.19 Orice reclamatie se primeste în scris si se va raspunde în termen de 10 zile de la data înregistrarii. În cazurile speciale în care nu se poate constata 
deficienta în cadrul societatii si este necesara efectuarea unei expertize de catre firma producatoare a produsului, ne rezervam dreptul de a remedia 
reclamatia la data primirii rezultatului din partea producatorului.
CONDITII GENERALE DE VÂNZARE
Conditiile generale de vânzare se aplica tuturor cumparatorilor.
Art.1 Atragem atentia ca o comanda ferma naste în sarcina Cumparatorului obligatia achizitionarii bunurilor comandate. În cazul renuntarii la comanda din 
motive independente de Vânzator, Cumparatorul întelege sa compenseze prejudiciile aduse prin pierderea avansului de 50% din valoarea marfii comandate. 
În cazul întârzierii nejustificate a Cumparatorului de a ridica produsele comandate dupa trecerea unei perioade de 15 zile lucratoare de la momentul înstiintarii
scrise Cumparatorul întelege sa plateasca cu titlu de penalitati suma de 50 % din valoarea marfii comandate.
Art.2 Orice oferta de pret are un termen de valabilitate de 7 zile si de aceea insistam ca, anterior întocmirii unei comenzi sa va asigurati ca informatiile de pret
si stoc pe care le detineti sunt actuale.
Art.3 Termenul de livrare pentru produsele care nu sunt pe stoc este de maxim 30 de zile de la lansarea comenzii. În cazuri speciale în care o piesa 
comandata nu se mai produce de furnizor, Vânzatorul va informa Cumparatorul în scris. În cazuri speciale în care o piesa este produsa de furnizor la 
comanda expresa a Cumparatorului si are un termen de livrare lung, Vânzatorul îl va informa, iar Cumparatorul are obligatia sa reconfirme în scris mentinerea 
comenzii.
Art.4 Vânzatorul isi rezerva dreptul de a efectua si livrari partiale.
Art.5 Reclamatiile privind conditia si calitatea produselor, în conformitate cu oferta comandata sau în cazul diferentelor de receptii se admit numai daca 
acestea sunt sesizate în scris maxim 24 ore de la livrare.
Art.6 Vânzatorul isi rezerva dreptul de a modifica preturile, în functie de pretul extern sau fluctuatia cursului valutar. Marfa se factureaza în RON.
Art.7 În principiu, se stabileste ca marfa comandata si livrata corespunzator nu poate fi returnata. Se admite livrarea returului de marfa cu anuntarea 
prealabila a firmei noastre, daca piesa a fost identificata si ofertata gresit de Vânzator, pe baza datelor de identificare a autovehiculului prezentate de 
Cumparator sau daca a fost ambalata gresit de furnizor. Livrarea returului se efectueaza prin firma de curierat agreata, la adresa Bucuresti, Strada Tudor 
Vladimirescu nr 18, Domnesti Judetul Ilfov, costurile fiind suportate de Vânzator. Nu se accepta returul de marfa dupa 7 zile de la data livrarii sau daca piesa 
nu se returneaza în 3 zile de la primirea acceptului Vânzatorului, acordat pe formularul tipizat fisa de retur.
În cazuri exceptionale, Vânzatorul isi da acordul pentru returul de marfa, iar Cumparatorul întelege sa plateasca cu titlu de penalitati suma de 50% din 
valoarea marfii, marfa implicata trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa fie în stare perfecta, corespunzator pentru valorificare, daca ambalajul este 
deteriorat sau lipseste, ne rezervam dreptul de neacceptare a returului de marfa.
_ Nu se admit la retur piesele care au fost deja montate sau s-a încercat acest lucru ramânând urme vizibile, piesele electronice (module de comanda, 
calculatoare) care au sigiliul îndepartat.
_ Nu se admit la retur piesele care au fost identificate de catre client cu codul original sau de fabricant al piesei, comandate ferm si livrate corespunzator.
_ Nu se admit la retur piesele comandate ferm si livrate corespunzator.
_ Piesa la schimb se returneaza în termen de 7 zile de la livrare. Piesa trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii: sa fie asamblata si curata, sa fie 
returnata în ambalajul în care s-a livrat piesa noua, sa prezinte doar urme de uzura de functionare. În caz contrar, Cumparatorul întelege si este de acord sa

achite factura de valoare piesa veche.
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