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Garanţia se asigură cu respectarea următoarelor condiţii:

•  Piesa este montată într-un service de specialitate, autorizat de R.A.R., pentru categoria de vehicul și activitatea respectivă.
•  Se face obligatoriu un schimb de ulei și filtru ulei cu specificaţia solicitată de producătorul autovehiculului cu care se 

rulează maxim 3000 de km urmând ca după acest schimb să se respecte intervalele normale de revizie recomandate de 
producătorul autovehiculului și adaptate la tipul de utilizare al autovehiculului. De la prima pornire se monitorizează 
presiunea de ulei și temperatura lichidului de răcire în mod constant în toată perioada, până la atingerea temperaturii de 
lucru (90 grade), respectiv pornirea ventilatorului de răcire. 

•  Se verifică presiunea de ulei la cald și la rece încă DE LA PRIMA PORNIRE.
• La inlocuirea motorului smicomplet (motor fara accesorii si injectie) sau motorului scurt , este obligatorie verificarea 

functionarii corecte a subsistemelor de racire apa/ulei (termostat, radiator, ventilatoare racire), sistemului de 
supraalimentare, sistemului de injectie carburant (stare injectoare si presiune in rampa comuna daca este cazul ,se 
schimba obligatoriu elementele de etansare ale injectorului in chiulasa). 

• Trebuie curatate tubulaturile de supraalimentare si intercooler si trebuie inlocuit schimbatorul de caldura ulei-apa 
(termoflotul) cu unul nou, daca acesta nu a fost livrat impreuna cu motorul.

•  Este obligatorie inlocuirea kitului de distributie daca aceasta nu este livrat deja montat pe motor.
•  În cazul motorului scurt (bloc motor ambielat), este obligatorie măsurarea cursei pistonului deasupra blocului motor și 

alegerea adecvată în raport cu aceasta a garniturii de chiulasă, verificarea traseelor de ungere și eventualelor pierderi de 
ulei la nivelul chiulasei și a jocurilor, re spectiv uzurii axelor cu came pentru asigurarea unei ungeri adecvate.

•  În condiţii de utilizare normala a autovehiculului. Nu se acordă garanţie pentru defecte apărute din cauza accidentelor, 
neglijenţei sau a acţiunii voite a cumpărătorului.

•  Motoarele sunt echipate cu elemente de securizare. Îndepartarea sau deterioararea acestora atrage după sine pierderea 
garanţiei.

•  Sunt respectate instrucţiunile de montaj specifice fiecărui autovehicul în parte.
•  Se respectă reviziile periodice conform condiţiilor impuse de cartea tehnică a autovehiculului, dar nu se rulează mai mult 
de 10.000 km între revizii.

Condiţii acceptare piesă veche la schimb motor complet/ motor scurt/ chiulasă
•  Piesele vechi la schimb trebuie predate fără lichide în circuitele de răcire/ ungere
•  Piesele trebuie să prezinte o uzură normală nu avarii fizice datorate demontării, utilizarii improprii sau accident
•  Nu se acceptă sau se aplică penalizări în urma evaluării pentru: avarieri cartere, avarieri bloc motor, lipsă subansamble

Produsele comercializate de SC MEC-DIESEL SEE SRL  dinf fact nr. ________________________ beneficiază de garanţie în 
conformitate cu Legea 449/2003. Termenul de garanţie comercială este de 3 (trei) luni de la momentul vânzării.



Produsele neconforme returnate în perioada garanţiei vor fi reparate, înlocuite sau preţul plătit va fi restituit, conform Legii 
449/2003. Termenul de aducere la conformitate a produselor este de 30 zile calendaristice de la data la care consumatorul 
a adus la cunoștinţă vânzătorului  neconformitatea produsului și a pus la dispoziţia vânzătorului produsul.
Reclamaţiile referitoare la neconcordanţa dintre serviciu și factura se acceptă numai dacă acestea au fost sesizate în scris în 
termen de 2 zile de la livrare.
În cazul în care de la momentul vânzării cumpărătorul nu a remediat problema care a dus la defectarea iniţială a motorului, 
rezultând montarea piesei noi intr-un mod neconform, vânzătorul este exonerat de răspundere pentru viitoarele defecţiuni 
ale piesei în cauză.

În cazul unei reclamaţii realizate în termenul garanţiei sunt necesare următoarele documente (în caz contrar MEC-DIESEL 
SEE SRL isi rezerva dreptul de a refuza cererea):
           Piesele care fac obiectul unei cereri de garanţie vor fi insoţite obligatoriu de următoarele documente:
•  Factura fiscală cu care a fost achiziţionată piesa (împreună cu dovada plăţii: chitanţă, O.P., CEC, etc.); 
•  Dovada montării piesei într-un service de reprezentanţă sau autorizat RAR pentru tipul de vehicul/produs corespunzator 

piesei vandute (deviz, factură, copie xerox după autorizarea service-ului); 
•  Dovada constatatoare a defecţiunii întocmită detaliat de un service autorizat, conform legislatiei în vigoare (obligatoriu, 

în comanda de service trebuie să apară numărul de km rulaţi de vehicul, în amândouă situaţiile: la montarea iniţială și 
apoi la constatarea defectului pentru care se solicită garanţia); 

•  Certificatul de garanţie livrat la vânzarea piesei
                   

DECLARAŢIE DE CONFORMITATE

Noi, Mec Diesel SEE SRL, cu sediul în Sat Dragomirești Deal, Comuna Dragomirești Vale, Aleea Maria - Laura, Nr. 2-8, Hala E, 
biroul nr. 10, etajul 1, judet Ilfov, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J23/8/05.01.2016, asigurăm, garantăm și declarăm 
pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din Hotârarea Guvernului nr. 1.022/2002 privind regimul produselor și 
serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii și protecţia mediului, ca produsul/serviciul (piese de 
schimb auto și accesorii) la care se referă această declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănatatea, securitatea muncii, nu 
produce un impact negativ asupra mediului și este în conformitate cu: Decretul 371/1976 (Acordul privind adoptarea 
condiţiilor uniforme de omologare și recunoaștere reciprocă a omologării echipamentelor și pieselor de schimb pentru 
vehicule cu motor, din 20/03/1958 – Acordul de la Geneva, și reglementările anexe E/ECE/324, E/ECE/TRANS/505), HG 
1219/2000, OG 80/2000, RNTR-4 (Ordinul 2135/2005).

                                          

Am luat la cunoștinţă 
Cumpărător 

                                                                                                                                                     
Semnătură 
MEC-DIESEL SEE SRL   


