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G A R A N T I E  J A G U A R  

 

GARANTIE CONTRACTUALA 

Jaguar Cars acorda pentru automobilele comercializate in Romania garantie 36 luni, in limita a 
100.000 km. 

Garantia acopera repararea sau schimbul gratuit (piesa si manopera) a pieselor recunoscute ca 
defecte de catre constructor sau reprezentantul sau. Trebuie precizat ca respectivele reparatii sau 
inlocuiri pot fi efectuate cu piese noi, subansamble noi sau schimburi standard, dupa aprecierea 
constructorului sau a reprezentantului sau. 

Garantia vopselei este de 36 luni, fara limita de kilometri. 

Garantia anticoroziune este de 72 luni. 

 
Masini noi  

(0-5000km / < 3 luni) 
Garantie extinsa  
masini noi JLR 

    

  < 211 cp < 313cp > 313 cp 

12luni 943 lei 1.863 lei 2.496 lei 

24luni 1.599 lei 3.071 lei 4.244 lei 

Masini rulate  
(5.000km-100.000km in garantie 

producator) 

Garantie extinsa 
masini rulate JLR 

    

  < 211 cp < 313cp > 313 cp 

12luni 1.104 lei 2.197 lei 2.933 lei 

24luni 1.875 lei 3.588 lei 4.991 lei 

Garantia se aplica numai in conditiile in care: 

 carnetul de garantie este completat si stampilat de catre reprezentanta Jaguar care a vandut 
autovehiculul; 

 reviziile periodice au fost efectuate conform indicatiilor constructorului sau reprezentantului sau, fapt 
certificat de stampilarea spatiului special destinat in "Carnetul de revizie"; 

 autovehiculul a fost intotdeauna reparat numai service-uri autorizate de Jaguar; sunt satisfacute 
conditiile de aplicare a garantiei 

Orice modificare neautorizata a "Carnetului de garantie si revizii" duce la anularea acestuia. 
Interventiile in regim de garantie se realizeaza numai la prezentarea "Carnetului de garantie si revizii". 

Garantia nu se aplica daca: 

 au fost montate pe vehicul piese sau accesorii pe care constructorul nu le agreeaza; 

 au fost efectuate modificari sau montari pe care constructorul nu le prevede sau nu le autorizeaza 
sau care au fost realizate fara a se respecta recomandarile tehnice definite de catre acesta; 

 defectiunea se datoreaza neglijentei utilizatorului sau a nerespectarii recomandarilor din ghidul de 
utilizare si intretinere; 

 vehiculul este utilizat intr-o maniera anormala, in competitii sau necorelat cu starea si calitatea 
drumurilor; 

 vehiculul este supus unei supraincarcari chiar si de scurta durata; 

 vehiculul nu este prezentat in service-ul Jaguar in perioada imediat urmatoare aparitiei unei 
defectiuni; 

 vehiculului i s-a modificat kilometrajul; 

 vehiculul a fost pornit prin tractare sau alte mijloace care pot afecta componente mecanice sau 
electronice ale acestuia; 
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 s-a depasit termenul de revizie cu mai mult de 1.000 km. 

Pe de alta parte, garantia contractuala nu acopera: 

 intretinerea curenta, reglajele si reviziile periodice, articolele de consum curent de genul filtre de 
ulei, de aer, de combustibil, etc. 

 inlocuirea pieselor supuse unei uzuri normale legate de utilizarea vehiculului (pneuri, bujii, 
stergatoare de parbriz, garnituri si discuri de frane, ambreiaj, esapament, etc.). daune imputabile 
unei cauze exterioare - de exemplu proiectarea de pietricele, caderi atmosferice, impact cu 
elemente chimice, animale sau vegetale; 

 pagube datorate fenomenelor naturale, caderi de grindina, inundatii; pagube datorate accidentelor; 

 orice alte cheltuieli care nu sunt prevazute in Garantia Contractuala sau in Garantia Legala, printre 
altele, cheltuieli datorate imobilizarii vehiculului, de cazare, inchirierea unui vehicul, pierderi 
beneficii, etc.; 

 defecte ale anvelopelor, aceasta fiind acordata de reprezentantul local al marcii acestora dupa 
expertiza prealabila; 

Utilizarea unui tip neconform de combustibil cu indicatiile constructorului duce la pierderea garantiei. 
Dreptul de imobilizare a vehiculului pentru remedierea unei defectiuni se supune legislatiei in vigoare. 
In cazul revanzarii vehiculului, cumparatorii succesivi vor beneficia de aceasta garantie pana la data de 
expirare, numai daca conditiile de aplicare a garantiei au fost indeplinite de fiecare proprietar al 
vehiculului. 

 


