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TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU GARANȚIA STANDARD THERMO KING 
Unitatea pentru camioane alimentată de la vehicul Thermo King este acoperită de Garanție pentru 24 de luni de la data punerii în funcțiune, conform 
condițiilor de mai jos.
În cazul în care aveți nevoie de service sau de reparații în perioada de garanție, pur și simplu prezentați o copie a fișei de înregistrare a lucrărilor de service 
(pe care o puteți descărca de pe site-ul manualelor de utilizare ale EMEA - www.emea-user-manuals.thermoking.com/) la oricare dintre locațiile unităților 
service autorizate înscrise în Registrul de service Thermo King. Acestea vă vor ajuta cu plăcere în conformitate cu rezumatul de mai jos.

INGERSOLL RAND INTERNATIONAL LTD. („Thermo King”) GARANȚIE LIMITATĂ 24 DE LUNI*: Acționare directă
Notă: Termenii compleți ai Garanției limitate Thermo King sunt disponibili la distribuitorul dvs. Thermo King. 

1. Sub rezerva condițiilor prevăzute în continuare, Thermo King Limited („Thermo King”) garantează că unitatea sa completă nu prezintă defecte de material 
și de manoperă pe o perioadă de douăzeci și patru (24) de luni de la data punerii în funcțiune sau treizeci (30) de luni de la data livrării unității de către 
Thermo King, oricare intervine mai devreme sau pentru 3.000 de ore (funcționare combinată În timpul deplasării/Electrică), cu o limită de 1.000 de ore 
pentru funcționarea cu antrenare electrică în staționare. 

2. Înainte de sfârșitul celei de-a douăsprezecea luni de garanție, unitatea trebuie trimisă pe cheltuiala cumpărătorului la un distribuitor sau furnizor de servicii 
de întreținere autorizat Thermo King pentru efectuarea unei inspecții. Pe parcursul inspecției se va verifica dacă unitatea a fost întreținută în mod 
corespunzător (a se vedea paragraful 4) și vor fi efectuate orice modernizări sau reparații considerate necesare. O a doua garanție de 12 luni va fi autorizată, 
sub rezerva unei inspecții satisfăcătoare.

3. În orice caz, singura obligație a Thermo King în cadrul prezentei garanții este limitată la repararea sau înlocuirea, la discreția sa, a Produselor defecte.
4. Prevederile din prezenta Garanție Limitată nu se aplică Produselor: (A) utilizate în scopuri pentru care nu au fost proiectate sau destinate; (B) care au fost 

reparate sau modificate fără acordul prealabil scris al Thermo King; (C) care au fost supuse utilizării incorecte, abuzului, neglijenței sau accidentelor; (D) 
care au fost depozitate, instalate, întreținute și exploatate necorespunzător; (E) care au fost utilizate încălcând instrucțiunile scrise furnizate de Thermo King 
Distribuitorului; (F) care au fost supuse temperaturilor necorespunzătoare, umidității sau altor condiții de mediu; (G) care au fost afectate de uzura normală, 
eroziune și/sau coroziune; sau (H) care nu sunt conforme cu garanția, la discreția exclusivă a Thermo King.

5. Prezenta Garanție Limitată se poate transfera dacă clientul notifică în scris un distribuitor autorizat Thermo King și înainte ca Produsul să fie transferat sau 
vândut noului proprietar. Prezenta Garanție Limitată va acoperi numai piesele și manopera. Prezenta Garanție Limitată nu acoperă orele suplimentare, 
transportul, costurile aferente transportului, costurile înlocuirii vehiculului sau cele de închiriere auto.

6. Toate lucrările de întreținere, service și reparație trebuie efectuate de un distribuitor autorizat Thermo King și numai cu utilizarea unor piese de schimb 
originale Thermo King. Distribuitorul trebuie să efectueze lucrările acoperite de garanție cu ajutorul unui mecanic autorizat în atelierele acestuia. 
Nerespectarea strictă a acestor cerințe anulează Garanția Limitată.
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7. Garanția Limitată furnizată aici nu include, de asemenea, consumabilele sau articolele de întreținere, inclusiv, dar fără a se limita la, uleiuri, lubrifianți, 
siguranțe și toate piesele nefurnizate de Thermo King. Orice lucrare de reparație acoperită de garanție efectuată de Thermo King sau de un distribuitor 
autorizat Thermo King nu va prelungi durata Garanției Limitate.

8. Prezenta Garanție Limitată nu se aplică defecțiunilor rezultate ca urmare a nerespectării practicilor de funcționare recomandate și a procedurilor de reparare 
și întreținere indicate în acest manual.

NOTĂ: În cazul în care mecanismul de acționare deteriorează compresorul rutier, defectarea compresorului nu este acoperită.

9. Prezenta Garanție Limitată este anulată dacă proprietarul și/sau operatorul nu respectă cu strictețe programul de întreținere preventivă recomandat de 
Thermo King. 

10. Thermo King își rezervă dreptul de a verifica orice revendicări și, în cazul în care se dovedesc a fi nefondate, să taxeze înapoi suma creditată.
11. Prezenta Garanție Limitată nu se aplică Produselor de producție unică sau fabricate la comandă și/sau Produselor care sunt fabricate în afara domeniului de 

aplicare a specificațiilor standard ale Produsului. Prezenta Garanție Limitată se aplică numai Produselor care sunt fabricate cu specificațiile standard.

PREZENTA GARANȚIE ESTE EXCLUSIVĂ ȘI ÎNLOCUIEȘTE TOATE CELELALTE GARANȚII, EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV ORICE GARANȚIE DE COMERCIALIZARE SAU 
ADECVARE PENTRU UN SCOP ANUME, PRECUM ȘI TOATE GARANȚIILE CARE REZULTĂ DIN PRACTICILE SAU CUTUMELE COMERCIALE, CU EXCEPȚIA DREPTULUI ȘI 
ÎMPOTRIVA ÎNCĂLCĂRII BREVETULUI.
LIMITAREA RĂSPUNDERII: THERMO KING NU VA FI RESPONSABILĂ CONTRACTUAL SAU DELICTUAL (INCLUSIV ÎN CAZ DE NEGLIJENȚĂ SAU RĂSPUNDERE STRICTĂ) SAU 
ÎN ALT MOD, PENTRU NICIUN FEL DE ACCIDENTE SAU DAUNE CAUZATE VEHICULELOR, CONȚINUTULUI, ÎNCĂRCĂTURII DE PRODUSE SAU ALTOR BUNURI SAU PENTRU 
NICIUN FEL DE DAUNE SPECIALE, ACCIDENTALE, INDIRECTE SAU DE CONSECINȚĂ DE ORICE FEL. INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, PIERDEREA SAU ÎNTRERUPEREA 
ACTIVITĂȚII, PIERDERILE DE PROFIT ȘI A UTILIZĂRII. COMPENSAȚIILE CUMPĂRĂTORULUI SUNT EXCLUSIVE, IAR RĂSPUNDEREA CUMULATĂ A THERMO KING NU VA DEPĂȘI 
ÎN NICIUN CAZ PREȚUL DE ACHIZIȚIE A UNITĂȚII SAU PARTEA PE CARE SE BAZEAZĂ O ASTFEL DE RĂSPUNDERE.

NOTĂ: Termenul și perioadele de garanție fac obiectul modificării. Garanția specifică pentru unitatea dvs. poate fi verificată de către 
distribuitorul dvs. Thermo King. 


