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CERTIFICAT  DE  CALITATE  ŞI  GARANŢIE     >> ANVELOPE << 
 

Prezentul certificat constituie atestarea legală a îndeplinirii condiţiilor de calitate de către produsul livrat, corespunzător scopului 

pentru care a fost executat de către producător în conformitate cu normele internaţionale în domeniu (ETRTO,  DOT),  ECE R30/ ECE 

R54,  precum si a standardelor de fabricaţie aprobate de autorităţile abilitate din ţara de origine. 

In baza si conform cu Certificatele de calitate si garantie primite de la furnizorii nostri de anvelope, fiecare anvelopa livrata de 

noi este garantată pentru manopera şi materiile prime folosite pe o perioada limitata până la prima reşapare, în condiţiile utilizării 

acesteia în conformitate cu  inscripţionările de pe flancul anvelopei şi recomandările  specificate mai jos. Garantia acordata pentru 

anvelope este in conformitate cu Legea nr. 449/2003 si Legea nr. 296/2004. Perioada de garanţie începe de la data vânzării si este de 36 

luni pentru anvelopele noi sau de 24 de luni pentru anvelopele resapate si se acorda pentru eventuale defecte de fabricatie, dar fara 

depasirea limitelor de uzura TWI marcate de producatori pe anvelopa sau cele prevazute de normele RAR. 

O anvelopa care devine nefuncţională datorita unei condiţii acoperite de aceasta garanţie, va fi înlocuita cu o anvelopa noua, 

comparabila, în mod gratuit, atunci când uzura benzii de rulare este mai mica sau egala cu 10% din înălţimea iniţiala a benzii de rulare 

in decursul perioadei de garantie. Când uzura benzii de rulare depăşeşte 10% - în perioada de garantie- beneficiarul trebuie să plătească 

contravaloarea uzurii obţinuta prin înmulţirea preţului de vânzare actualizat cu procentajul de uzura al benzii de rulare. 

Reclamatiille vor fi acceptate doar daca anvelopele se predau vânzătorului curate, cu defectele marcate vizibil si insotite de: 

 - documentele de achizitie: factura fiscala / bonul fiscal, insotite de prezentul certicat de garantie. Verificati seriile (DOT)! 

 - documentele ce atesta montajul intr-un service autorizat RAR (factura sau bonul fiscal, devizul de lucrari, etc), semnate si stampilate, 

din care sa reiasa: modul de efectuare a montajului , daca au fost sau nu echilibrate si/sau defectul constatat. 

 - copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului pe care au fost montate anvelopele reclamate ; 

 - proces-verbal  intocmit de vanzator la primirea anvelopei reclamate ce va cuprinde: modul cum s-a făcut montarea, poziţia    de 

montaj pe axă, tipul de jantă folosit, presiunea şi sarcina utilizate, descrierea împrejurărilor în care a apărut defecţiunea. 

  Dacă se va considera necesar, beneficiarul va trebui să pună la dispoziţie spre verificare autovehiculul pe care a fost montată anvelopa 

ce face obiectul reclamaţiei. Solutionarea reclamatiei se va face in maxim 15 zile calendaristice.  

  In perioada solutionarii reclamatiei nu se asigura o alta anvelopa spre utilizare, garanţia nu prevede si nu asigură compensari 

pentru: pierderea de timp sau nefolosire a vehiculului, neajunsuri sau deteriorare rezultată, alte pierderi suferite de client. 
NU SE ACORDA GARANŢIE IN URMATOARELE SITUATII: 

1. Depozitare incorecta, deteriorări cauzate de drum ( tăieturi, intepaturi, zgârieturi, impact, pana etc. ) reparabile sau nu ; 

2. Folosirea unei jante nerecomandate ( tip sau dimensiune necorespunzătoare ), deformate, corodate, murdare sau având alt defect. 

3.Folosirea unei dimensiuni incorecte a anvelopei (alta decat cea recomandata de producatorul autovehiculului), sau a unui profil 

necorespunzător domeniului de utilizare sau de incompatibilitate cu anotimpul in care  este  rulata anvelopa; 

4.Montarea improprie sau neprofesională, lipsa echilibrării ansamblului anvelopă/jantă la montarea pe autovehicul, montarea 

anvelopelor in unitati de service neautorizate RAR; anvelope cu talonul rupt, anvelope reparate, anvelope rulate dezumfate sau pe pana; 

5.Folosirea anvelopei într-o poziţie geometrica necorespunzătoare, defecte ale anvelopei cauzate de părţi ale maşinii care ating anvelopa 

pe timpul rularii cu autovehiculul sau lucrează necorespunzător ( defecte mecanice ale autovehiculului ) ;  

6.Nerespectarea instrucţiunilor de umflare, sarcina şi viteza de rulare inscripţionate pe flancul anvelopei ; 

7.Deteriorarea  mecanica sau chimica; taieri accidentale pe banda de rulare sau pereti laterali, alte agresiuni mecanice sau chimice; 

8.Defecte ale anvelopei datorate de o incorecta distribuţie pe axe sau ca urmare a unor obiecte străine in anvelope; 

9.Modificarea suprafeţei anvelopei  urmare a tăieturilor, folosirii în scopuri sportive, exceptind anvelopele construite în acest scop; 

10.Anvelopele reparate, întreţinute necorespunzător, anvelopa si janta lovite in acelasi loc (Ex: janta stramba + galma pe anvelopa). 

11.Anvelope cu profilul de rulare sub limitele legale sau cele prevazute de producatori; 

12. Uzura prematura sau neegala cauzata de defecte la vehicol (descentrat, frane defecte, unghiuri defecte, roti neechilibrate, etc); 

13.Defecte cauzate de condiţii atmosferice (crăpaturi), alte cauze (accidente, incendii, vandalism, supraincalziri, pana, forţă majoră ). 

Pentru situatiile prevazute la punctele 2, 3, 4, 5, 10, 11 nu sunt acceptate reclamatile,  vina clientului fiind clara si evidenta. 

Daca clientul doreste returnarea anvelopelor defecte din vina sa, atunci va achita taxa de experizare si solutionare a reclamatiei 

de 50 Ron. Anvelopele defecte neridicate de client in 30 de zile vor fi predate unui centru de reciclare autorizat. 

                                                              DECLARATIE DE CONFORMITATE 

Noi, S.C. Vadrexim 2000 SRL, avand CUI RO11767700 si Nr.RC J40/4531/1999, cu sediul in Bucuresti, Sect. 4, Soseaua Berceni, 

Nr.17, prin prezenta asiguram, garantam si declaram pe propria raspundere, conform prevederilor H.G. 1022/2002 - Art.4, ca anvelopele 

mentionate mai jos in prezentul certificat de calitate si garantie nu pun in pericol viata, sanatatea si securitatea muncii, nu au un impact 

negativ asupra mediului, sunt in conformitate cu standardele UE ECE 30, ECE 54 si regulamentul CEE - ONU. 

Detalii despre anvelopele vandute: 
 

 

Document ________________ Data____________ Cod FZ._________ 
 

Tip Anvelopa__________________________________Cantitate_____DOT__________                                CLIENT, 
 

Tip Anvelopa__________________________________Cantitate_____DOT__________            De acord cu conditiile de garantie,  
 

Tip Anvelopa__________________________________Cantitate_____DOT__________            Semnatura__________________  
 

 Semnatura si stampila                                      

 Persoanei autorizate pentru livrare                                              ATENŢIE !!!   CITIŢI  RECOMANDARILE  DE  PE  VERSO ! 

 



 

 

 

RECOMANDĂRI PRIVIND FOLOSIREA ANVELOPELOR 
 

 

PRESIUNEA. Presiunea corectă a anvelopei dvs. este foarte importantă ! Presiunile corecte de umflare le puteţi găsi în manualul 

vehiculului sau pe inscripţia cu informaţii de pe flancul anvelopei. Verificaţi presiunea anvelopelor, inclusiv la cea de rezervă, cel puţin 

o dată pe lună, înainte de a porni vehiculul, când anvelopele sunt reci. Dacă sunt rulate, chiar şi pe distanţe mici,  anvelopele se încălzesc 

şi presiunea  creşte (la anvelopele calde presiunea creşte cu aprox. 4 psi / 28kPa.). Nemenţinerea presiunii corecte de umflare poate avea 

drept rezultat: supraîncălzirea anvelopelor ceea ce va cauza deteriorarea instantanee a acestora, uzura rapidă şi neregulată, reducerea 

vieţii anvelopelor, creşterea consumului de combustibil, manevrarea necorespunzătoare şi pierderea controlului asupra vehiculului şi 

rănirea personală. Rularea cu anvelope cu prea mult aer poate fi de asemenea periculoasă; este mult mai probabil ca anvelopa să fie 

tăiată, găurită, zgâriată sau spartă la un impact instantaneu. 

           

 Precauţii de siguranţa: Nu umflaţi niciodată anvelopa dacă nu este asigurată de vehicul sau o maşina de montat anvelope. Umflarea 

unei anvelope neasigurate poate fi periculoasă. Dacă explodează, poate sari în aer cu forţă mare, cauzând răni serioase. 

 

VITEZA. Simbolurile vitezelor sunt inscripţionate pe flanc împreună cu dimensiunea anvelopei. În cazul în care nu cunoaşteţi 

semnificaţia acestora, la cumpărare, solicitaţi vânzătorului explicaţii suplimentare. Deşi o anvelopă poate fi introdusă într-o clasă de 

viteză, noi nu sprijinim exploatarea unui vehicul într-o maniera nesigură şi ilegală. Clasele de viteză se bazează pe teste de laborator, 

care sunt puse în legătura cu performanta pe şosea, dar nu sunt aplicabile dacă anvelopele sunt sub-umflate, rulează în supra-sarcină, 

uzate, deteriorate, modificate, impropriu reparate sau reşapată. Clasele de viteza nu implica automat că vehiculul poate fi condus în 

siguranţa la viteza maximă pentru care este proiectată anvelopa, în mod special în condiţii de vreme şi şosele necorespunzătoare. 

Condusul cu viteze ridicate trebuie lăsat pe seama profesioniştilor, care operează în condiţii controlate. 

Pentru a menţine capacitatea de viteză a vehiculului, anvelopele de schimb trebuie să aibă clase de viteză egale sau mai ridicate decât 

cele montate ca prima echipare. Pentru a nu va confrunta cu riscul de cădere a anvelopei, amintiţi-va că viteza maximă a celei mai puţin 

rapide anvelope din dotarea maşinii dvs. nu poate fi depăşită. Clasele de viteză ale anvelopelor devin nule dacă anvelopa este reparata, 

reşapata, deteriorata sau s-a făcut abuz de ea şi ea trebuie tratată ca o anvelopă fără clasa de viteză. 

           

SUPRASARCINA. Rularea în condiţii de suprasarcină este periculoasă. Suprasarcina cauzează acumularea excesivă de căldura în 

anvelopele dvs. Aceasta poate conduce la căderea anvelopei în mod instantaneu şi vătămări corporale serioase în timp ce anvelopa este 

supraîncărcata sau la o dată mai târzie. Consultaţi inscripţia de pe flancul anvelopei şi manualul vehiculului privind limitele de sarcină. 

Nu depăşiţi niciodată clasele de sarcină maximă ale anvelopelor sau vehiculului, indiferent care dintre ele este mai mică. Solicitaţi 

întotdeauna vânzătorului de anvelope  semnificaţia  simbolurilor  înscrise  pe flancul  anvelopei  privind limita de sarcină de încărcare. 

Daca observaţi o DETERIORARE la anvelopă sau roată, înlocuiţi-o imediat cu roata de schimb şi vizitaţi imediat dealer-ul de unde aţi 

cumpărat-o pentru a fi prezentată la inspecţie.  

Căutaţi totdeauna să depistaţi GÂLME, CRĂPĂTURI sau o UZURĂ anormală a anvelopei. Daca se depistează o astfel de deteriorare, 

anvelopa trebuie să fie trimisă pentru inspectare.  

     

ALINIEREA şi ECHILIBRAREA sunt foarte importante pentru siguranţa şi kilometrajul maxim al anvelopelor dvs. Verificaţi cel 

puţin o dată pe lună cum se uzează anvelopele dvs. Daca ele nu se uzează uniform, astfel încât umărul interior al anvelopelor se uzează 

mai repede decât restul benzii de rulare, sau dacă detectaţi o vibraţie excesivă, vehiculul dvs. poate să aibă o aliniere sau o echilibrare 

incorectă. Aceste condiţii scurtează viaţa anvelopelor şi afectează caracteristicile de manevrare ale vehiculului dvs., ceea ce poate fi 

periculos. 

Pentru a obţine o uzură maximă a anvelopelor poate fi necesar să ROTIŢI anvelopele dvs. Consultaţi manualul vehiculului pentru 

instrucţiunile referitoare la rotirea anvelopelor. Unele anvelope au prevăzute săgeţi pe flancuri, care arată direcţia în care anvelopa 

trebuie să se rotească. Când rotiţi acest tip de anvelope, trebuie avută grija să se menţină direcţia corespunzătoare de rotire, respectiv cea 

indicată de săgeată. 

Nu efectuaţi nici un fel de MODIFICĂRI pe anvelope (rectificări, incrustări, adăugări de litere etc.). Astfel de modificări pot afecta 

performanţa anvelopei dvs. Astfel de anvelope sunt EXCLUSE  de la garanţie. 

        

SCOATEREA şi ÎNLOCUIREA anvelopelor pe jantă trebuie făcută de persoane autorizate şi cu scule corespunzătoare. Dacă încercaţi 

să montaţi anvelopa cu scule sau urmând proceduri improprii, aceasta poate avea drept rezultat distrugerea anvelopei sau chiar explozii, 

cauzând răni serioase. Folosiţi numai jenţi recomandate pentru tipul de anvelopă respectiv. Janta trebuie să nu prezinte crăpaturi, 

ciupituri, rugină sau zimţi. Anvelopele care nu se potrivesc cu jenţile pot exploda în timpul montării. Daca anvelopele nu se potrivesc cu 

jenţile, exista riscul căderii anvelopei în rulaj pe şosea, ceea ce este deosebit de periculos. Dacă din greşeală anvelopa este montată pe o 

janta cu dimensiune greşită, nu o montaţi din nou pe o janta corespunzătoare, aceasta o va face sa devină rebut. Anvelopa trebuie să nu 

aibă taloanele deteriorate, tăieturi sau pene.   

 

 

Nerespectarea acestor RECOMANDĂRI  poate conduce la un comportament neregulat al vehiculului  şi / sau defectarea 

anvelopei, care poate avea drept rezultat un accident.  


