
CERTIFICAT / CONDITII DE GARANTIE 

• Produsele identificate in acest certificat pe baza denumirii comerciale, a codului si a numarului unic 
de serie S/N, beneficiaza de garantie in termenul specificat pentru fiecare in parte, termenul de garantie 
calculandu-se de la data facturarii fiecarui produs in parte. 

• Prevederile continute in prezentul Certificat de Garantie nu afecteaza drepturile Consumatorului 
conferite de dispozitiile legislative in viguare si respecta O.G. nr.21/1992 privind protectia 
consumatorilor si O.G. nr.140/2021 privind anumite aspect referitoare la contractele de vanzare de 
bunuri. • Durata medie de utilizare a produselor este stabilita in manualul de utilizare. 

Produsele comercializate de Image Media Communications sunt originale sau interschimbabile cu 
produse originale, conform cataloagelor si listelor editate de producatori. Garantia se aplica in 
conformitate cu H.G. 394/1995 si H.G. 786/1996. 
Termenul de garantie este de 24 luni pentru piesele de folosinta indelungata. Piesele de folosinta 
indelungata sunt: cabluri, pompe, rulmenti, fise de bujii, piese de electromotor si alternator, piese de 
motor in miscare. 

•Asigurarea garantiei se face gratuit la sediul vanzatorului/unitatea de service in zilele lucratoare. 
Aducerea la starea de conformitate se face in primul rand prin repararea produsului, in termenul de 
maximum 15 zile calendaristice de la data la care consumatorul a adus la cunostinta 
vanzatorului/unitatii de service lipsa de conformitate a produsului, termen care este stabilit de comun 
acord, în scris, între vânzător şi consumator, luându-se în considerare natura şi complexitatea 
produselor, natura şi gravitatea neconformităţii şi efortul necesar pentru finalizarea reparaţiei sau 
înlocuirii. . 

• Daca produsul se afla in perioada de valabilitate a garantiei dreptul de proprietate asupra 
produsului/pieselor defecte inlocuite acesta/acestea, dupa caz, devin automat proprietatea unitatii de 
service autorizata. 

• În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparaţie, termenul de garantie comerciala se 
prelungeste cu timpul de nefuncţionare a produsului, din momentul la care a fost adusă la cunoştinţa 
vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală 
către consumator. 

• Atunci cind produsul defect nu poate fi adus la conformitate in perioada de garantie legala, 
Consumatorul are dreptul la inlocuirea sau restituirea contravalorii produsului respectiv, din partea 
Vanzatorului.

 • In cazul în care neconformitatea este remediată prin inlocuirea produselor neconforme, termenul de 
garantie comerciala incepe sa curga de la data inlocuirii cu un produs nou. 

• Garantia nu include operatiuni de curatare, intretinere sau asistenta tehnica, cu exceptia situatiilor in 
care este precizat altfel intr-un contract separat sau in manualul de utilizare al produsului. Produsele au 
in componenta subansamble electronice si mecanice delicate, care necesita respectarea cu strictete a 
conditiilor de manipulare, transport, pastrare, exploatare, intretinere si reparatie prevazute in manualul 
de utilizare. 

• Nu constituie obiectul garantiei subansamblele sau materialele consumabile, precum si accesorii 



incluse in setul de livrare al produselor(vase de plastic sau sticla, perii, casti, etc).

  • Acumulatorii (bateriile reincarcabile) beneficiaza de 6 (sase) luni garantie de la data achizitiei, cu 
exceptia situatiilor in care se precizeaza altfel in manualul de utilizare.

OBLIGATIILE CONSUMATORULUI 

• Sa pastreze / prezinte factura/bonul fiscal, si toate accesoriile cu care s-a achizitionat si livrat produsul
pentru a beneficia de conditiile mentionate in certificatul de garantie.

 • Sa foloseasca numai elemente de cablaj originale ale echipamentelor.

 • Sa respecte instructiunile de utilizare ale echipamentelor, conform indicatiilor tehnice date de 
manualul de utilizare al producatorului/vanzatorului, respectiv de executantul operatiilor de service. 

• Sa pastreze integritatea sigiliilor producatorului/vanzatorului, respectiv ale executantului operatiilor 
de service; 

GARANTIA PRODUSULUI NU ACOPERA URMATOARELE SITUATII

 • Deteriorari termice, mecanice si plastice ale produsului datorate accidentelor, intemperiilor, 
neglijentei in utilizare sau a altor factori, independent de producator; 

• Utilizarea si pastrarea produsului in conditii neadecvate (ex: tensiune de alimentare 
necorespunzatoare, impamantare inexistenta sau gresita, actiuni ale substantelor chimice, noxe, fum, 
praf, umiditate, rozatoare, gandaci sau alte vietuitoare, etc);

• Produse fara etichete sau sigilii de garantie intacte sau cu defecte cauzate de manipilare sau stocare 
defectuoase, cum ar fi, dar fara a se limita la urmatoarele: crapaturi, sparturi, elemente torsionate, 
desprinse sau lipsa, urme de arsuri, contact cu lichide, inclusiv pastrarea in conditii de umiditate, etc; 
defecte cauzate de interventii neautorizate asupra produsului sau alte asemenea actiuni, in afara celor 
oferite de producator, menite sa deblocheze, modifice sau sa inlocuiasca produsul  original

• Aparitia de defecte cauzate in urma accesului neautorizat (realizat de dvs.sau de terti) 

 • Reparatiile efectuate pentru remedierea defectelor aparute ca urmare a motivelor de excludere de mai
sus, vor fi supuse unor costuri suplimentare constand din: piese de schimb, manopera si transport 
agreate in prealabil cu Consumatorul. 

- piesele nu au fost montate intr-un service specializat ;
- piesele prezinta urme de lovituri, zgarieturi, indoituri, rupturi, deformari sau au suferit actiunea unor 
factori externi procesului normal de functionare.
- piesele prezinta o uzura normala.
- piesele se defecteaza in urma unui montaj necorespunzator.
- piesele s-au uzat si deteriorat datorita intretinerii incorecte sau insuficiente a motorului, 
suprasolicitarii, neefectuarea reviziilor periodice conform recomandarilor producatorului motorului  sau
a atelierului de specialitate care a montat piesele.



- piesa a fost montata intr-un ansamblu cu alte piese defecte sau modificate.
- piesele de uzura a caror longevitate depinde de timpul de utilizare a motorului.
- piesa a fost gresit aleasa sau a fost utilizata pentru alt scop decat cel indicat in catalogul 
producatorului.
- piesa nu a fost identificata corect datorita prezentarii de catre cumparator a unor date eronate sau nu s-
a comparat cu piesa de inlocuit.
- motorul a fost utilizat in alte scopuri decat cel prevazut de constructor sau a fost exploatat in conditii 
necorespunzatoare.

– Nu se accepta la retur piesele cu ambalaj deteriorat, scris, murdar, fara ambalaj sau 
incomplete.

– Piesele care fac obiectul unor reclamatii in garantie vor fi insotite obligatoriu de urmatoarele 
documente:
- cerere scrisa de acordare a garantiei depusa in cadrul termenului de garantie al produsului.
- factura de achizitie (copie) 
- dovada montarii intr-un service autorizat (deviz de lucru care sa contina felul lucrarii, factura 
pentru prestarea serviciilor)
- documentul emis de catre un service autorizat prin care se constata si se descrie defectiunea.

ALTE INFORMATII IMPORTANTE

• Recomandam ca produsul sa fie insotit de ambalajul original pentru a se asigura integritatea 
produsului pe durata transportului. 

• Garantia furnizata nu afecteaza drepturile consumatorului prevazute prin legislatia aplicabila in 
vigoare privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora. 

• Garantia este valabila doar pe teritoriul Romaniei. 

• Vanzatorul/unitatea service prelucreaza datele dvs. cu caracter personal pentru a facilita prestarea 
serviciului solicitat. Mai multe detalii privind prelucrarea datelor personale sunt disponibile accesand: 
https://www.motoarebarci.ro 

Garanţia comercială - orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor 
costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a 
produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile 
referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă .

Garanţia legală de conformitate - protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în 
raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără
solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului 
plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor 
enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.


