
Experiența noastră este internațională.

CarGarantie Internațional 

3 Piatra de hotar 2017: Danemarca + Thailanda, Malaezia, Singapore  



Partenerii nostri vin din toată Europa.

Acorduri-cadru cu producătorii și importatorii

4



9

Acordarea garanţiei

Autovehicule cu o masă totală admisă de până la 3,5 t (Care corespund mărcilor, tipurilor 

menţionate la pagina următoare).

Termene de garanţie

• Termen de garanţie de 6 sau 12 luni pentru autoturisme la data intrării în vigoare a garanţiei, nu sunt mai 

vechi de 10 ani de la data primei înmatriculări şi nu au depăşit limita de 200.000 km rulaţi;

• Termen de garanţie de 24 luni pentru autoturisme la data intrării în vigoare a garanţiei, nu sunt mai vechi de 

7 ani de la data primei înmatriculări şi nu au depăşit limita de 150.000 km rulaţi.

Încheierea garanţiei

Numai simultan cu vânzarea autovehiculului.

Intrarea în vigoare a garanţiei 

Data reînmatriculării/livrării autovehiculului la client.

Norme de acceptare 
Garanție pentru vehicule rulate Compact & Confortplus 



Volumul garanţiei – Confort
Garanție pentru vehicule rulate Confortplus

MOTORUL CUTIE DE VITEZE 

MANUALĂ/AUTOMATICĂ

DIFERENŢIAL/ CUTIE DE 

TRANSFER

TRANSMISIE DIRECŢIA

INSTALAŢIA 

DE FRÂNĂ
INSTALAŢIA DE 

CARBURANT

INSTALAŢIA 

ELECTRICĂ

SISTEMUL DE 

RĂCIRE

SISTEMUL DE 

EVACUARE

SISTEMUL DE 

SIGURANŢĂ

INSTALAŢIA DE 

CLIMATIZARE

SISTEMUL ELECTRIC 

DE CONFORT
ACTIONARE

HIBRIDĂ

ACTIONARE 

ELECTRICĂ
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Volumul garanţiei – Confort
Garanție pentru vehicule rulate Confortplus

MOTORUL: Carcasă pentru inel de etanşare; componentele interioare

legate de circuitul de ulei; radiator de ulei motor; bloc motor; carcasă arbore

cu came; comutator presiune ulei; carcasă filtru de ulei; traductor de nivel

ulei; baie de ulei; volanta/disc de antrenare cu coroană dinţată; rolă de

întidere pentru cureaua de distributie; carcasă distribuţie; curea dinţată de

distributie; rolă de ghidare pentru curea dințată de distributie; chiuloasă;

garnitură de chiuloasă.

CUTIE DE VITEZE MANUALĂ/AUTOMATICĂ: Disc de antrenare;

convertizor; radiator de ulei; carcasă cutie de viteze; componete interne ale

cutiei de viteze manuală și automatică; aparat de comandă pentru cutie de

viteze automatică; aparat de comandă al cutiei de viteze manuală

automatizată.

DIFERENŢIAL/ CUTIE DE TRANSFER: Carcasă cutie de transfer;

componentele interne ale cutiei de transfer si diferențial.

TRANSMISIE: Arbore de antrenare; articulaţie arbore de antrenare; senzor

turație ASR; acumulator de presiune (ASR); unitate hid-raulică (ASR);

arbore cardanic; pompă de încărcare (ASR); lagăr central pentru arbore

cardanic; aparat de comandă (ASR).

DIRECŢIA: Electromotor servodirecţie; componentele electrice ale 

sistemului de direcţie; pompă hidraulică (direcţie); casetă de direcţie inclusiv 

toate componetele interioare.

INSTALAŢIA DE FRÂNĂ: Senzor de turaţie ABS; unitate hidraulică ABS;

aparat de comandă ABS; limitator forţă de frânare; regulator forţă de

frânare; servoamplificator de frânare; cilindru de frână principal; regulator de

presiune - hydropneumatică; acumulator de presiune-hydropneumatică;

cilindru de frână al tamburului de frînă; pompă de vacuum.

INSTALAŢIA DE CARBURANT: Pompă de injecţie; componentele electrice

ale managementului de motor; pompă de înaltă presiune; pompă de

carburant; turbocompresor; pompă de prealimentare.

INSTALAŢIA ELECTRICĂ: Computer de bord; cablajul pentru sistemul de

injectie electronică; componentele electrice ale sistemului de aprindere;

alternator; regulator alternator; aerotherma; instrument com-binat; claxon;

demaror; alternator demaror; aparate de comandă (exceptând

navigatie,iluminare.sistem de rulare,audio si radar); releu/unitate de control bujii

incandescente; motor ştergător; cablu de aprindere.

SISTEMUL DE RĂCIRE: Radiatorul de încălzire; motor pentru ventilatorul de

racire; cuplaj ventilator; comutator termic; termostat; radiator; pompă de apă;

pompă suplimentară de apă.

SISTEMUL DE EVACUARE: Piese electronice al sistemului de evacuare.

SISTEMUL DE SIGURANŢĂ: Aparat de comandă airbag; senzor de impact;

conectori; aparat de comandă pretensionator; set de cabluri; inel colector (airbag

volan); detector de prezenţă pe scaun.

INSTALAŢIA DE CLIMATIZARE: Compresor climatizare; condensator 

climatizare; ventilator climatizare; aparat de comandă climatizare; vapori-zator 

climatizare; comandă automatică climatizare.

SISTEMUL ELECTRIC DE CONFORT: Motor macara geam; comutator macara

geam; aparat de comandă macara geam; elemente pentru încălzirea parbrizului (

exclusă spargerea ); elemente pentru încălzirea lunetei ( exclus spargerea );

motor pentru acoperişul culisant; comutator pentru acoperişul culisant; aparat de

comandă acoperiş culisant; broască uşă/hayon; motor pentru închiderea

centralizată; comutator închidere centralizată; aparat de comandă închidere

centralizată.
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Volumul garanţiei – Confort
Garanție pentru vehicule rulate Confortplus

ANTRENAREA HIBRIDĂ: Pompa de apă electrică pentru

antrenarea hibrid; motoare electrice pentru antrenare cu hibrid; ECU

bateria de vehicul hibrid; încărcător Plug-In integrat a vehiculului

(fară cablu de încărcare); alternator pentru antrenarea cu hibrid;

transmisia pentru antrenare cu hibrid; convertizor HV DC/AC;

cablajul pentru tensiune înaltă; radiator pentru bateria hibrid;

electronica de sarcină pentru antrenare hibrid; ventilator pentru

bateria hibrid; convertizor de tensiune; aparat de comandă pentru

antrenare cu hibrid; invertor pentru sistemul hibrid; convertizor

12V DC/DC.

ACTIONARE ELECTRICĂ:Sursă de încălzire pentru cabina de

șofer; servoamplificator de frânare electric; compresor climatizare

electric; motoare electrice de antrenare; încărcător integrat a

vehiculului (fară cablajul de încărcare); cablajul pentru tensiune

înaltă; ventilator de răcire pentru bateria de antrenare; electronica

de sarcină pentru antrenare; transformator de bord; apart de

coamdă pentru bateria de antrenare; invertor pentru sistemul de

bord.

Grupe de componente  suplimentare pentru vehiculele  hibride sau cu propulsie electrică
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Restituirea costurilor
Garanție pentru vehicule rulate Compact

Costuri pentru manoperă:

• Baza este reprezentată de valorile orientative cu privire la timpul de lucru comunicate de producător;

• tariful orar, respectiv pentru timpul de lucru al dealerului.

Costuri pentru materiale:

• Cel mult în baza prețului recomandat ale producătorului.

• Utilizarea de piese originale, respectiv de piese identice cu cele originale.

• Comerciantul  va acorda CG o reducere de 10% pentru materiale.

• Plata costurilor pentru manoperă şi materiale care fac obiectul obligaţiei de garanţie se realizează maxim

până la valoarea actualizată a autovehiculului la momentul producerii daunei;

• Pentru autovehiculele rulate se aplică o sumă de plată de maxim 8.800 RON pentru fiecare caz de 

daună.

• Cumpărătorul/beneficiarul garanţiei suportă cu privire la costurile garantate pentru manoperă şi materiale o 

sumă minimă forfetară, reglementată prin contract, pentru fiecare caz de garanţie, în valoare de 440 RON.



Restituirea costurilor
Garanție pentru vehicule rulate Confortplus

Tabel de costuri pentru materiale:

Costurile pentru materiale în funcţie de capacitatea operaţională a piesei 

avariate

Costuri pentru manoperă:

• Baza este reprezentată de valorile orientative cu privire 

la timpul de lucru comunicate de producător;

• tariful orar, respectiv pentru timpul de lucru al 

dealerului.

Costuri pentru materiale:

•Cel mult în baza UPE ale producătorului;

•Utilizarea de piese originale, respectiv de piese 

identice cu cele originale;

•Decontarea costurilor pentru materiale conform 

eşalonării;

•Comerciantul acordă asupra CG o reducere de 10% 

pentru materiale;

•Plata costurilor pentru manoperă şi materiale care fac 

obiectul obligaţiei de garanţie se realizează maxim

până la valoarea actualizată a autovehiculului la 

momentul producerii daunei;

• Pentru autovehiculele rulate care, la data producerii 

daunei, sunt mai vechi de 7 ani, se aplică o sumă de 

plată de maxim 8.800 RON pentru fiecare caz de 

daună.

Pentru autovehiculele rulate cu putere peste 

200KW, se aplică o sumă de plată de maxim 

31.000 RON pentru fiecare caz de daună.
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Norme de acceptare 

Vehicule apte pentru garanție

18

• Alfa Romeo

• Audi 

• BMW 

• Chevrolet 

• Chrysler

• Citroën

• Dacia

• Daihatsu

• Dodge 

• Fiat

• Ford 

• Honda 

• Hyundai

• Infiniti

• Isuzu

• Iveco

• Jaguar

• Jeep

• Kia

• Lada

• Lancia

• Land Rover

• Lexus

• Mazda

• Mercedes-Benz 

• Mini

• Mitsubishi 

• Nissan

• Opel

• Peugeot

• Porsche

• Renault

• Seat

• Skoda

• smart

• SsangYong

• Subaru 

• Suzuki

• Toyota 

• Volvo

• VW



Norme de acceptare

Excluderi

Nu poate fi acordată o garanţie pentru autovehicule:

• Care nu corespund normelor de acceptare pentru programele respective;

• Utilizate cel puţin temporar ca taxiuri, autovehicule închiriate, autovehicule închiriate fără şofer, autovehicule

pentru şcoli de şofer, servicii de curierat livrare rapidă şi coletărie, pentru transportul de bolnavi, precum şi

pentru transportul de persoane efectuat cu caracter profesional;

• Comercializate către dealeri în scop de revânzare;

• înmatriculate pe numele dealerilor (cu excepţia înmatriculărilor pentru o zi, a modelelor de prezentare);

• Care nu sunt înmatriculate în UE, Elveţia, Liechteinstein sau Norvegia;

• Cu propulsoare cu putere crescută;

• Autoturisme cu mai mult de 8 cilindri;

• Vehiculele sau modele care nu sunt listate în "Norma de acceptare / vehicule capabile de garanție„. 
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Prime
Garanție pentru vehicule rulate Confortplus

până la 

66 kW/ 90 CP

67-92 kW/

91-125 CP 

93-146 kW/

126-199 CP

de la 

147 kW/ 200 CP

6 luni garanţie
RON 783 RON 1.047 RON 1.431 RON 2.139

12 luni garanţie
RON 1.218 RON 1.626 RON 2.226 RON 3.306

24 luni garanţie RON 2.050 RON 2.746 RON 3.766 RON 5.602

Suplimentar  la lista de prețuri de mai sus pentru vehicule de peste 2,8 t greutatea totală 

6 luni garanţie
RON 220 

12 luni garanţie
RON 440 

24 luni garanţie RON 880 

Majorare pentru autovehicule echipate pentru operarea alternativă cu gaz lichefiat (GPL) 

sau gaze naturale (CNG): 50 % la primele menţionate mai sus.

Suplimentar pentru vehiculele hibrid : 10% la  lista prețurilor de mai sus.

Suplimentar pentru vehiculele cu propulsie electrică  : 10% la  lista prețurilor de mai sus.



Conţinuturi generale ale prestaţiilor

• Garanţia se aplică în ţară şi pe teritoriul Europei în cazul concediilor şi al 

călătoriilor de afaceri.

• Condiţii de acordare: 

- Efectuarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi inspecţie în baza normelor 

producătorului.

• Transmisibilitatea garanţiei pentru fidelizarea pe termen lung a clienţilor faţă 

de autovehicul: 

- La revânzare este permis transferul către noul proprietar.
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Client Atelierul
(Comerciantul care a vândut garanțtia sau un

comerciant care reprezinta marca)

CG Car-Garantie

Versicherungs-AG

In caz de ganranție

1
Raportul avariilor

Reparația

Facturarea

4

2
Înregistrare

Verificare

- Acordare/Respingere

3
Acordare

5

6

Înregistrare

Verificare

Plata conform condiților

Informatiile despre plată

7
Dacă este necesar facturare 

către client

Derularea cazurilor de daune rapid și simplu
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Legendă

În caz de garanție: Clientul ia legătura cu dealerul care i-a oferit garanția. În cazul in care nu este posibil, 

trebuie să fie un alt atelier care este autorizat de către producătorul autoturismului.

Semnalarea unei daune: Comerciantul anunță cazul de daune catre CarGarantie precizând numărul contractului 

de garanție și costurilor estimative de reparație prin portalul CGClaimsWeb, înainte de a se efectua reparația.

Înregistrare, Verificare, Acordare: În cazul în care este un caz de daune garantat și conditile de garanție sunt 

îndeplinite, CarGarantie înregistrează raportul daunei si acordă imediat acceptul prin telefon sau prin CGClaimsWeb.

Repararea: În urma aprobării de către CarGarantie, atelierul efectuează lucrarea.

Emiterea Facturii: Atelierul emite factura și o trimite către CarGarantie. Lucrările efectuate de către emitentul 

garanției și care sunt acoperite de garanție vor fi facturate fără TVA. Oricare alt atelier autorizat al mărcii reprezentate, 

emite factura în sarcina clientului cu TVA, și o trimite spre CarGarantie.

Înregistrarea ,Verificare, Plata, Informația plații: CarGarantie achită costurile de manoperă pentru lucrările 

acoperite de garanție, în concordanță cu normele de timp recomandate de producător. Costurile materialelor se vor 

achita în mod corespunzător cu prețurielor recomandate de producător și în functie de  tabelul de rambursare din 

contractul de garanție. Plata se va face prin trasfer bancar. Totodată comerciantul primeste informația despre plata 

corepunzătoare pe E-Mail.

În caz necesar factură spre client: Comerciantul emite facturile aferente costurilor de manoperă/piese care nu 

sunt acoperite de garanție ca si eventuala franciză (MKT) în sarcina clientului.
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1

4

2

3

5

7

Derularea cazurilor de daune rapid și simplu
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Platformă pentru semnalarea daunelor 

prin internet

CGClaimsWeb

• Semnalarea online a daunelor într-un mod simplu

• Înregistrarea daunelor printr-o introducere facilă

• Căutare rapidă a componentelor

• Aprobarea directă a cazului de daună

• Verificarea cazurilor individuale de către specialistul auto

• La cerere, răspuns scris transmis prin e-mail sau fax
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Vă mulţumim pentru atenţie!

06.03.2017




