Termeni si conditii de garantie Standard SabAuto

SabAuto, ofera garantie timp de 6 luni dar nu mai mult de 5.000 km rulati in aceasta
perioada, pentru autoturismul achizitionat pentru motorizarea termica, fara anexe si fara piese
consumabile, oferim garantia ca autoturismul nu a suferit modificari pe partea de structura, ce au
afectat sasiul. Garantia intra in viguare numai cu conditia in care revizia ce include schimbul
consumabilelor este efectuat in unitatea noastra service sau o unitate service acceptata de noi,
practic, garantia intrand in viguare in momentul facturarii reviziei, aceasta fiind valabila doar in
conditiile in care este insotita si de factura reviziei emisa de SabAuto.
Pentru a beneficia de garantie, revizia trebuie facuta in momentul achizitiei autoturismului sau in
maxim 3 zile dupa acest moment. Nu raspundem de defectiuni produse din cauza neschimbarii
in termen a consumabilelor cum sunt, distributie motor, consumabile ale cutiei de viteze, lichid
servodirectie, consumabile ale sistemului de franare, etc., cumparatorul isi asuma schimbarea
acestora in cel mai scurt timp din momentul parasirii parcului auto cu autoturismul achizitionat.
Noi recomandam schimbarea tuturor consumabilelor imediat dupa achizitionarea autoturismului.
Nu oferim garantie pentru sistemul de climatizare, acesta fiind testat in momentul vanzarii in
prezenta cumparatorului. Nu oferim garantie pentru sistemul de transmisie pentru autoturismele
cu transmisie automata (inclusiv transmisia robotizata tip EasyTronic), indiferent de vechimea
acestuia, avand in vedere ca transmisia automata necesita schimbarea consumabilelor in mod
periodic iar durata de viata a acesteia fiind stras legata de modul de utilizare a autoturismului si
modul in care a fost intretinuta. Cumparatorul isi asuma schimbarea consumabilelor aferente
cutiei de viteze, uleiuri si filtre cutie, cat mai curand dupa achizitionarea autotutismului.
Autoturismul a fost testat in prezenta cumparatorului in momentul tranzactiei, aceasta
neprezentand nici un fel de defectiune in momentul vanzarii. Cumparatorul este obligat sa
prezinte in momentul aparitiei unei defectiuni in service pentru o problema ce tine sau nu de
garantie si nu numai, pe perioada garantiei. Totodata, garantia expira in momentul unui accident,
indifierent ca in urma accidentului motorul sau transmisia au fost sau nu afectate, expira si daca
autoturismul a fost inundat sau afectat de calamitati naturale.
Autoturismul trebuie expluatat in conditii normale, iar in momentul aprinderii unui martor ce indica
o defectiune in computerul de bord, cumparatorul trebuie sa ne apeleze pentru remedierea
defectiunii, sa nu mai circule cu autoturismul decat dupa primirea acceptului din partea noastra.
Deasemenea recomandam verificarea pneurilor imediat dupa achizitie intr-o unitate de
specialitate, autoturismul fiind livrat cu pneuri uzate, nu noi. Nu oferim garantie pentru pneuri sau
avarii produse de starea acestora, fiind de datoria conducatorului auto sa verifice starea si
presiunea pneurilor atat in momentul achizitionarii autoturismui cat si periodic dupa aceast
moment, desemenea sa foloseasca pneuri adecvate sezonului, vara-iarna, comercializand un
autoturism second hand.
Garantia este transmisibila, in cazul instrainarii autoturismului de catre cumparatorul nostru. Nu
oferim garantie pentru sisteme electrice sau mecanice ale autoturimului cum sunt incuietori
portiere sau portbagaj, sistemul de deschidere a geamurilor sau plafonului din sticla, oglinzi
electrice, sistem audio sau navigatie si alte sisteme ale autoturismului, acestea fiind functionale
si verificate in momentul achizitiei de catre cumparator in prezenta unui reprezentat al societatii

noastre. Nu oferim garantie pentru acumulatori sau motorizare electrica in cazul masinilor hybrid,
hybrid plugin sau total electrice, cat nici pentru transmisia acestora. Nu oferim garantie pentru
partea electrica, instalatie sau module electronice.
Oferim garantia achizitiei unui autoturism autentic din punct de vedere al seriilor si documentelor
necesare inscrierii, oferind si posibilitatea de a inmatricula autoturismul in totalitate in favoarea
cumparatorului in judetele Bucuresti si Ilfov, prin parteneriatul SC COV AUTO CONSULT SRL,
telefon contact +40737.553.222.
Autoturismul este testat si verificat de in prezenta cumparatorului, declarandu-se in totalitate
multumit de starea tehnica si estetica a autoturismului prin semnarea si achitarea facturii de
vanzare.
Garantie oferita acopera blocul motor ambilelat fara anexe si cutia de viteze in cazul
autoturismelor cu transmisie manuala.

