
COMPONENTELE ACOPERITE DE FORD GARANłIA 12 

Sunt acoperite integral toate piesele enumerate mai jos inclusiv costurile manoperei. 

Piesele care nu sunt menŃionate în mod expres ca obiect al acestei garanŃii extinse, nu 

intră sub incidenŃa programului Ford GaranŃia 12. 

Totuşi dacă aceste piese sau consumabile sunt necesare ca parŃi ale unor reparaŃii 
incluse în garanŃia extinsă, acestea vor fi acoperite. 

Valoarea reparaŃiilor însumate pe maşină nu poate depăşi valoarea stabilită în 

Certificatul Ford GaranŃia 12. 
 

COMPONENTE ANSAMBLU MOTOR: 
i) toate piesele interne lubrifiate, bloc motor şi chiulasă, inclusiv: arbori cu came, 

rulmenŃi, biele, supape şi ghiduri, garnitura de chiulasă, pompa de ulei, arbore 

cotit, şuruburi chiulasă,  

ii) modul PCM, alternator, electromotor, pompa de vacum, pompa de injectie, volant 

cu masă dublă (componenta nu este acoperită la vehiculele comerciale), 

compresor AC 

iii) garanŃia acoperă daunele aduse altor părŃi ale motorului care au fost deteriorate 

din cauza defecŃiunii unuia dintre piesele listate mai sus, cu excepŃia ambreiajul 

dacă este ars sau uzat. 

 

COMPONENTE CUTIE DE VITEZE MANUALĂ/AUTOMATĂ: 

 
i) toate componentele interne, inclusiv: arbori de intrare, intermediar şi de ieşire, 

elemente de sincronizare a treptelor, angrenaje planetare, modul TCM; 

ii) Pinioane diferenŃial, traductor de cuplu (excludere: conexiuni), coroană 

diferenŃial, mecanism pinioane (excludere: frecarea şi uzura); 

iii) Transmisii adiŃionale (4X4) 

 

 

COMPONENTE ANSAMBLU TRANSMISIE: 

i) planetare; 

ii) articulaŃii cardanice; 

iii) butuc roata; 

iv) cap de planetară; 

v) arbore cardanic si rulmenŃi de roată; 

vi) diferenŃial faŃă şi spate. 

 

 
DIVERSE: 

i) Carcasele sunt acoperite numai dacă paguba a fost cauzată de defectarea unei 

piese din interior, acoperită de această garanŃie. 

ii) Fluidele aparŃinând vehiculului, necesare pentru a efectua reparaŃii acoperite de 

această garanŃie, cu excepŃia aditivilor de combustibil şi lichidului de spălare a 

parbrizului. 

iii) Modulul ABS / ESP (fără senzori)  

 

 

 

 

 



EXCLUDERI: 
a. ReparaŃii sau înlocuiri datorate uzurii normale ale autovehiculelor sau schimbărilor 

intervenite asupra pieselor componente ale autovehiculului ca urmare a invechirii acestora 

(ex. cojiri de vopsea, modificări de culoare, coroziune etc), precum şi pentru înlocuiri sau 

reparaŃii datorate uzurii morale a pieselor componente ale autovehiculelor; 

b. ReparaŃii sau înlocuiri care se datorează faptului ca proprietarul autovehiculului nu a 

respectat condiŃiile sau indicaŃiile înscrise în manualul de utilizare al autovehiculului emis de 

către producător, precum şi în certificatul de garanŃie ataşat; 

c. ReparaŃii sau înlocuiri ale pieselor care s-au deteriorat ca urmare a alimentării cu 

combustibil necorespunzător şi/sau care nu este la nivelul standardelor indicate de 

producător, precum şi ca urmare a lipsei sau utilizării oricaror uleiuri/lubrifianŃi 

necorespunzători ca tip sau cantitate; 

d. ReparaŃii sau înlocuiri ale unor piese ale caror defecŃiune este cauzată de 

modificări/reparaŃii ale autovehiculului efectuate în service-uri neautorizate de producător sau 

de montarea pe autovehicul a unor echipamente experimentale sau de modificări aduse 

autovehiculului ce pot conduce la avarierea pieselor acoperite de această garanŃie; 

e. Cheltuieli cu întreŃinerea zilnică a autovehiculului; 

f. Orice costuri care depaşesc răspunderea dealerului asumată prin certificatul de garanŃie 

ataşat, incluzând orice daune de consecinŃă (ex: pierderi de profit/venit înregistrate de 

proprietarii autovehiculelor pe perioada de neutilizare a autovehiculului pe timpul reparatiei); 

g. DefecŃiuni înregistrate la piesele autovehiculului ca urmare a utilizării acestuia în afara 

drumurilor publice cu excepŃia aleilor de acces către spaŃii de locuit /locuri de parcare/garaje, 

la raliuri, curse sau orice competiŃie;  

h. Pagubele produse autovehiculului ca urmare a pătrunderii cu acesta în locuri inundate. 

Prin locuri inundate se înŃeleg porŃiuni de uscat acoperite cu apă provenită din revărsarea 

apelor pluviale, din ploi sau alte fenomene naturale; 

i. Orice costuri sau cheltuieli rezultând din retragerea autovehiculelor de catre producător 

pe perioada de garanŃie sau în afara acesteia, ca urmare a constatării unor defecte de fabricaŃie 

sau din orice alt motiv;  

j. DefecŃiuni înregistrate de piesele cuprinse in acest Carnet de garanŃie şi care fac obiectul 

acestei garanŃii, dacă aceste defecŃiuni se datorează avarierii sau defecŃiunii unei piese 

neincluse în această garanŃie, respectiv garanŃia funcŃionează numai dacă defectul Ńine de 

caracteristica piesei acoperite, si nu dacă este provocată de o defecŃiune a unei piese 

neacoperite de această garanŃie.  

k. Orice defecŃiuni înregistrate de piesele unui autovehicul datorate accidentelor de 

circulaŃie, utilizării necorespunzatoare a autovehiculelor, precum si oricăror altor cauze 

externe precum: incendiu,  inundatii, inghet, ciocniri, loviri etc (evenimente de orice fel care 

nu au nici o legatură cu functionarea normală a autovehiculului); 

l. Orice defecŃiuni înregistrate de piesele unui autovehicul ca urmare a unor acte 

intenŃionate sau  ilegale; 

m.  Combustibili, chimicale, filtre, antigel, lichid de frână, lubrifiant sau ulei. Totuşi, dacă 

aceste piese şi consumabile sunt necesare ca părŃi ale unor reparaŃii incluse în garanŃie, 

acestea sunt acoperite de prezenta garanŃie; 

n. Orice defecŃiune înregistrată la piesele componente ale autovehiculelor utilizate pentru: 

inchiriere, taximetrie, scoala de soferi, companii de curierat/expediere, ambulanŃe, servicii 

publice (ex. autovehicule de curaŃare a strazilor, de ridicare a gunoiului etc), campanii de 

menŃinere a păcii; 

o. Orice înlocuire a unei piese componente a unui autovehicul facută in scopul exclusiv de a 

permite autovehiculului sa se incadreze in standardele de functionare cerute de legislaŃia 



romană în vigoare (ex: reglaje ale motorului, controlul noxelor de CO2 conform cerintelor 

ITP etc); 

p. Orice defecŃiuni sau daune de consecintă rezultănd direct sau indirect din defectarea 

oricărui computer, echipament de procesare a datelor, microcip sau a altor echipamente 

similare sau software; 

q. Orice consecintă directă sau indirectă a războiului, invaziei, actelor ostile ale unui inamic 

(indiferent dacă starea de razboi este declarată sau nu), actelor de terorism (declarat sau nu),  

rebeliunii, revoluŃiei, insurecŃiei sau dictaturii militare.  

r. Pierderi directe sau indirecte cauzate de sau rezultând din orice combustibil nuclear sau 

deşeu obŃinut din arderea combustibilului nuclear. 

s. Toate modelele (Ford) ST şi RS 

 
 


