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CERTIFICAT  DE  CALITATE  ŞI  GARANŢIE     >> JANTE << 
 

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,  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 jante, fiecare 

janta livrata de noi este garantată pentru manopera şi materiile prime folosite. Garantia acordata pentru jante 

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

vânzării înscrisa de vânzător în documentul de vânzare şi se întinde pe o perioada de 24 luni, pentru eventuale 

defecte de fabricatie. Durata medie de utilizare este de 3 ani. 
 

NU SE ACORDA GARANTIE DACA URMATOARELE INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE SI MONTAJ NU AU FOST RESPECTATE:  

 

- Rotile (jantele) din aliaj sau tabla trebuie intretinute periodic. Este interzisa curatarea lor cu substante 

abrazive (chimicale corozive, dizolvanti sau substante de curatare abrazive). 

- Nu este posibila reclamarea defectelor aparute la rotile (jantele) avariate ca urmare a accidentelor, rularea 

prin gropi, incalecarea de borduri, fisurarea jantei urmare a supraincarcarii autovehiculului etc. 

- Nu incarcati autovehiculul excesiv si nu umflati anvelopele la alte presiuni decat cele recomandate de 

producatorul autovehiculului. 

- Nu este permisa revopsirea rotilor (jantelor). Orice revopsire va duce la pierderea automata a garantiei. 

- Rotile (jantele) nu se accepta la retur daca au fost montate anvelope pe ele. 

- Va rugam sa va asigurati ca roata (janta) achizitionata are dimensiunea potrivita anvelopei dumneavoastra, 

are acelasi numar de gauri/prezoane cu cel al autovehiculului, PCD-ul (distanta intre prezoane) sa fie cea 

corecta si offset-ul (valoarea ET) in limitele permise de constructorul autovehiculului. Rotile (jantele) trebuie 

montate dupa ce in prealabil v-ati consultat cu dealer-ul/vanzatorul dumneavoastra. 

- In cazul in care trebuiesc montate inele de ghidare pe butucul rotii, va rugam sa verificati existenta acestora 

in kit-ul de montaj odata cu existenta prezoanelor/piulitelor adecvate. 

- Va rugam sa utilizati valvele potrivite umflarii rotilor. Rularea cu valve care pierd aer reprezinta un pericol 

ridicat de producere a accidentelor. 

- Va rugam ca dupa montarea rotilor (jantelor) sa verificati ca acestea nu ating niciuna din componentele 

masinii, mai ales la bracarea maxima a rotilor. 

- Inainte de montarea anvelopelor este indicat sa verificati jantele pe aparatul de echilibrat pentru a putea 

constata din timp un eventual viciu de fabricatie. 

Dorim sa va atragem atentia in mod special ca reclamatiile datorate montajului incorect, a utilizarii 

necorespunzatoare precum si a lipsei intretinerii sau intretinerii defectuase, nu vor fi luate in considerare. 

 

Instructiuni de montaj a rotilor (jantelor): 
 

- Montarea rotilor (jantelor) se va face doar intr-un service autorizat RAR. Inainte de montarea rotilor 

(jantelor), se vor curata bine de rugina si alte impuritati toate zonele de contact cu vehiculul. 

- Rotile (jantele) se vor fixa de preferinta cu o cheie dinamometrica la cuplul de strangere indicat de  

producatorul masinii dumneavoastra. Recomandam verificarea piulitelor sau prezoanelor de strangere dupa 

parcurgerea primilor 100 de km. 

- Daca masina dumneavoastra este echipata cu roata de rezerva subtire cu cauciuc plin, va recomandam 

utilizarea acesteia pe distante mici si la viteze care sa nu depaseasca 80 km/ora. Deasemenea va recomandam 

sa folositi pentru strangerea ei doar prezoanele sau piulitele originale, cele provenite de la jantele din aliaj 

nefiind compatibile. 

- Dupa montarea anvelopelor pe jante va recomandam echilibrarea acestora imediat. Rotile neechilibrate 

cauzeaza vibratii anormale in volan la viteze ridicate si uzura neuniforma a anvelopelor. 

 



 

Conditii pentru acceptarea spre solutionare a reclamatiilor: 
 

In cazul in care apar defecte la rotile (jantele) comercializate de SC VADREXIM 2000 SRL, va rugam sa 

acordati atentie urmatoarelor conditii ce trebuie indeplinite pentru acceptarea reclamatiilor dumneavoastra: 

 

1. Rotile (jantele) cu reclamatii vor fi predate de client vanzatorului in stare curata. 

2. Rotile (jantele) vor fi insotite de prezentul certificate de garantie, documentul de achizitie (bon fiscal sau 

factura fiscala). 

3. Rotile (jantele) vor fi insotite de documentele ce atesta montajul intr-un service autorizat RAR (factura sau 

bonul fiscal, devizul sau situatia de lucrari, etc), semnate si stampilate, din care sa reiasa efectuarea si modul 

de efectuare a montajului si echilibrarii rotilor si/sau defectul constatat. 

4. Copie după certificatul de înmatriculare al autovehiculului pe care au fost montate jantele reclamate ; 

5. Rotile (jantele) deteriorate de catre client ca urmare a zgarieturilor accidentale, a accidentelor rutiere, 

incalecarea de borduri, rularea peste obstacole dure sau rularea prin gropile din carosabil nu sunt acceptate ca 

reclamatii. 

6. Nu este admisa prelucrarea rotilor (jantelor) de catre client prin vopsire, strunjire, indreptare sau reparare. 

Orice interventie asupra produselor atrage dupa sine anularea garantiei. 

7. Dacă se va considera necesar, beneficiarul va trebui să pună la dispoziţie spre verificare autovehiculul pe 

care a fost montată janta ce face obiectul reclamaţiei. În cazul unei solutionari disputate, beneficiarul  va putea 

pune la dispozitie, in continuare, janta pentru inspectare de catre un expert autorizat in domeniu. In acest caz, 

termenul de solutionare va fi extins cu acceptul beneficiarului. 

8. In perioada solutionarii reclamatiei nu se asigura o alta janta 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. 

9. Odata cu primirea jantei reclamate vanzatorul va intocmi un proces-verbal de luare in primire a acesteia 

care trebuie să cuprindă: modul cum s-a făcut montarea, poziţia de montaj pe axă, tipul de anvelopa folosit, 

presiunea şi sarcina utilizate, descrierea împrejurărilor în care a apărut defecţiunea, etc. 

10. Perioada de solutionare a reclamatiilor este de 15 zile de la predarea produsului reclamat. 

11. O janta care devine nefuncţională datorita unei condiţii acoperite de aceasta garanţie, va fi înlocuita in mod 

gratuit cu o janta noua identica / similara sau se va restitui c/v acesteia achitata de client la cumparare.  

                                     

              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 jantele 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 normele UE si regulamentul CEE – ONU, respecta  normativele de 

productie R.P.S.K.A./1998 (Kromag). 

 

Detalii despre jantele vandute: 
 

 

 

Document ____________________ Data_________________ Cod FZ._________ 

 

Tip Janta____________________________________________Cantitate___________DOT_____________________                                     

 

Tip Janta____________________________________________Cantitate___________DOT_____________________                                     

 

Tip Janta____________________________________________Cantitate___________DOT_____________________                                     

 

 

 Semnatura si stampila                                          CLIENT, 

 Persoanei autorizate pentru livrare                                                          De acord cu conditiile de garantie, 

                          Semnatura__________________ 


