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 Toate datele tehnice și speci� caţiile publicate în 
produsele sale de informare HaynesPro WorkshopData™, 
sunt produse și publicate în conformitate cu documentaţia 
o� cială a producătorilor de echipamente originale
(producători de mașini) și sunt echivalente material cu 
aceste date, exceptând cazurile când este indicat altfel.

 The “Regulamentele de exceptare pe categorii (BER) 
461/2010“ reparatorii independenţi pot realiza servicii 
normale de întreţinere și reparaţie pe durata perioadei de 
garanţie a unui vehicul, fără afectarea condiţiilor de garanţie, 
cu condiţia ca întreţinerea să � e realizată în conformitate cu 
planul de service ale producătorului și înregistrat în acest fel. 

 În concluzie, consumatorii pot apela la orice 
atelier de reparaţie autorizat, folosind HaynesPro 
WorkshopData™ 1 drept sursă pentru datele tehnice de 
reparaţie și întreţinere (lucrare “non-garanţie” 2 ) atât pe 
durata perioadei de garanţie legală, cât și pe perioada 
extinsă a garanţiei de întreţinere, păstrând garanţia OEM 3.

Certi� cat de originalitate

1 Cu condiția ca atelierul să aibă o licență HaynesPro WorkshopData™ validă și să utilizeze aceste date în mediul 
HaynesPro WorkshopData™ Touch sau să existe o integrare validată a HaynesPro WorkshopDataTM într-un catalog 
de piese.

2 Defectele apărute pe durata producţiei trebuie corectate de către producătorul vehiculului. Reparaţiile achitate 
de producător – inclusiv rechemările, service-ul gratuit și lucrările de garanţie - trebuie îndeplinite de un atelier de 
reparaţie autorizat de producător.

 3 Tuturor utilizatorilor le revine obligaţia legală privind produsul și service-ul și poartă întreaga răspundere pentru 
orice daune cauzate în urma lucrărilor neglijente sau prin utilizarea unor piese de� ciente.
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