
DECLARATIE  DE CONFORMITATE

Noi, S.C. ROLCENTER S.R.L., având sediul în Oradea, Str. Valea Nucului Nr. 3, judeţul Bihor, 
cu certificat de înregistrare la ORC Bihor J05/1292/2007, cod fiscal RO 21782570, asigurăm, garantăm şi 
declarăm pe propria răspundere, conform prevederilor art. 5 din HG 1.022/2002 privind regimul 
produselor şi serviciilor care pot pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii şi protecţia mediului, 
că produsele/serviciile livrate conform acestei facturi/aviz de însoţire a mărfii, la care se referă această 
declaraţie nu pune în pericol viaţa, sănătatea, securitatea muncii, nu produce un impact negativ asupra 
mediului şi sunt în conformitate cu documentele normative ale producătorului, normelor europene în 
vigoare.

CERTIFICAT DE GARANTIE

Legea 449/2003 republicata in 2008 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, confera dreptul 
consumatorilor de a benefcicia de garantia pentru produsele comercializate, fara ca acestea sa ii afecteze celelalte drepturi 
conferite prin lege, garantia de conformitate fiind de 24 luni

Produsele livrate conform acestei facturi / aviz de insotire a marfii, beneficiaza de un termen de garantie comerciala 
dupa cum urmeaza:

Roti si role Wicke, este de 12 luni de la data vanzarii in limita a 1000 ore de functionare.
Anvelopele din gama premium: Solideal XTREME, Solideal MAGNUM si Continental SC20, Solideal HAULER LT, 

Solideal ED Plus, este de 12 luni  de la data vanzarii in limita a 1000 ore de functionare.
Avelope din gama de buget Solideal ECOMATIC, RODACO si Solideal ED Ecomatic este de 12 luni de zile de la data 

vanzarii, in limita a 600 de ore de functionare.

Nota:  NU se acorda garantie pentru anvelopele montate pe utilaje Combilift, si pentru anvelope montate pe directie la 
stivuitoarele  cu o singura roata pe directie (STILL RX-50,...).

Prin prezenta garantam lipsa defectiunilor de material sau de fabricatie ale anvelopelor vandute cu conditia utilizarii lor, in 
regim normal conform parametrilor de utilizare date de producator.

Instructiuni de montaj Alegerea anvelopei se face conform instructiunilor date de fabricantul utilajului si al anvelopei. 
Anvelopa se monteaza in atelier specializat si autorizat, de personal specializat, dotat cu utilaje de presare si depresare 
corespunzatoare.

Instructiuni de utilizare Conditiile normale de utilizare a anvelopelor impun respectarea paremetrilor dati de producator 
referitor la sarcina maxima pe roata corelata ( cu presiunea maxima sau minima de utilizare in cazul anvelopelor pneumatice ) si
cu viteza maxima admisa.

Nu se acorda garantie pentru:
- anvelope montate pe jante necorespunzatoare, jante deformate, deteriorate sau ruginite, anvelope de diferite tipuri sau 

dimensiuni montate pe aceeasi axa, anvelope cu uzura excesiva pe o parte sau cu uzura neuniforma datorata presiunii si sarcinii 
neadecvate, suspensii defecte, blocarea franelor, osie sau geometri axe deformate, unghiuri de cadere sau de fuga 
necorespunzatoare, jocuri in rulmeti sau directie.

- anvelopele ce prezinta taieturi, intepaturi, lovituri, sau creapaturi provocate de corpuri straine.
- anvelopele asupra carora s-a intervenit mecanic, chimic sau termic ( reparate ).
- anvelopele ce prezinta defectiuni datorate montajului sau utilizarii necorespunzatoare.
Nota:
Uzura benzii de rulare datorata utilizarii anvelopei, poate varia in functie de aplicatie, astfel aceasta uzura nu intra sub 

incidenta prezentei garantii. 
Nu se considera defecte de fabricatie denivelarile usoare pe flancurile anvelopelor aflate in zona de imbinare a pliurilor.
Garantia acopera cel mult valoare integrala a anvelopei achizitionata, valoare stabilita in functie de uzura anvelopei , prin 

masurarea grosimi benzii de rulare. 
Schimbarea anvelopei se face doar in cazul in care defectiunea se constata si se reclama in cel mult 30 de zile de la data 

livrarii si cu cel mult 10% uzura a benzii de rulare. 
Nu se acopera cheltuielile sau riscurile legate de transportul unor anvelope, camere sau mansoane defecte, sau cheltuielile 

ori riscurile legate de inlocuirea unor produse recunoscute  ca defecte de catre vanzator sau a altor cheltuieli legate de 
reclamatii. 

REGLEMENTARI DE ACORDARE A GARANTIEI  Reclamatiile vor fi redactate sub forma unui chestionar de 
reclamatii in 3 exemplare. Societatea Rolcenter SRL, in calitate de vanzator ( intermediar ), intocmeste demersurile necesare la 
producator, care isi rezerva dreptul de a verifica anvelopele reclamate, prin experti sau tehnicieni inainte de a lua decizia finala, 
legata de rezolvarea reclamatiei, datorita faptului ca producatorul se face in totalitate responsabil de calitatea produselor livrate. 
In acest caz cumparatorul se obliga sa prezinte anvelopele reclamate , curatate, demontate de pe jante, si marcate cu numele 
clientului si defectu reclamat. Reclamatia va fi procesata in maximum 48 de ore de la primire si solutionata in 30 de zile 
calendaristice.
Orice reclamtie va fi insotita de anvelopa defecta si prezentul certificat de garantie.
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