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C E R T I F I C A T  

DE CONFORMITATE, CALITATE ŞI GARANŢIE 

 

Noi, UNIPART S.R.L., certificăm prin prezenta şi declarăm pe proprie raspundere, 
conform prevederilor art. 4 din H.G. 1022/2002 privind regimul produselor şi serviciilor care pot 
pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, că produsele aferente 
prezentei facturi sunt:  

- piese de origine conform certificatelor de origine ale exportatorului; 
- piese interschimbabile cu piesele originale conform cataloagelor si listelor 

editate de producatori 
şi nu pun în pericol viaţa , sănătatea, securitatea muncii şi nu au un impact negativ 

asupra mediului. 
      Se garantează, conform Legii 449/2003, calitatea produselor timp de 24 de luni de la data 
înscrisă pe factura de vânzare. 

S.C. UNIPART S.R.L este exonerat de răspunderea privind garanţia sau aceasta 
poate fi anulată în următoarele cazuri: 

- piesa nu a fost montată într-un service autorizat R.A.R. sau de producătorul 
autovehiculului; 

- piesa s-a defectat datorită unui montaj incorect sau datorită montării cu piese 
conexe uzate, defecte sau modificate;  

- piesa a fost utilizată în alt scop decât cel indicat în catalogul producătorului ; 
- piesa s-a uzat sau deteriorat datorită suprasolicitării, întreţinerii incorecte sau 

insuficiente a autovehiculului, neefectuarea reviziilor periodice conform 
recomandărilor producătorului autoturismului; 

- autoturismul a fost folosit în alte scopuri decât cel prevăzut de constructor sau 
a fost exploatat în condiţii necorespunzătoare (raliuri, competiţii sportive etc.); 

- piesele prezintă urme de lovituri, zgârieturi, îndoituri, rupturi, deformări; 
- uzura normală a piesei; 
- autoturismul a fost accidentat sau a suferit avarii datorate unor factori externi, 

atmosferici sau de altă natură (şocuri termice, electrice, mecanice). 
Piesele ce fac obiectul unei garanţii vor fi însoţite întotdeauna de următoarele 

documente: 
- copie dupa factura fiscală cu care a fost achiziţionată piesa; 
- dovada montării într-un service autorizat R.A.R. (deviz de manoperă); 
- descrierea detaliată a defecţiunii constatate, întocmită de către service-ul care 

a analizat cazul; 
- buletin de încercări, analiza tehnică, cu date privind constatarea deficienţei în 

funcţionare; 

- copie după talonul maşinii pe care a fost montată piesa. 
 


