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Pirelli Tyres Romania S.R.L. Cerere Examinare Anvelope MOTO 
(C.E.A.) RO-M 0107Adresa : Str. Draganesti, nr. 35

230150 Slatina – Romania
o Anvelopa noua 0 Km o Echipare Originala: ataseaza copie a doc. de inregistrare o Inlocuire: ataseaza copie a facturii de cumparare
UTILIZATOR FINAL INFORMATII DEALER Cod Pirelli

NUME NUME COMPANIE

PRENUME ADRESA

ADRESA Cod postal
Cod postal LOCALITATE

LOCALITATE JUDET

JUDET TELEFON

TELEFON E-MAIL

E-MAIL INFORMATII SUB-DEALER 
VEHICUL MARCA NUME COMPANIE

MODEL VERSIUNE ADRESA

Nr. INMATRICULARE Cod postal

NR. IDENTIFICARE VEHICUL (VIN) LOCALITATE

KM/ MILE / ORE AN JUDET

OBSERVATII TELEFON

ANVELOPA 1  Dimensiune Profil banda de rulare

Indice sarcina Cod viteza Pozitie axa Uz intern Pirelli
Nr. eticheta anvelopa

RO-M 0107-1

Semnatura tehnician Pirelli

DOT Km. anv. 
RTD Cod de bare

Motivul sesizarii
CC

ANVELOPA 2  Dimensiune Profil banda de rulare

Indice sarcina Cod viteza Pozitie axa Uz intern Pirelli
Nr. eticheta anvelopa

RO-M 0107-2

Semnatura tehnician Pirelli
DOT Km. anv. 

RTD Cod de bare

Motivul sesizarii
CC

ANVELOPA 3  Dimensiune Profil banda de rulare

Indice sarcina Cod viteza Pozitie axa Uz intern Pirelli
Nr. eticheta anvelopa

RO-M 0107-3

Semnatura tehnician Pirelli
DOT Km. anv. 

RTD Cod de bare

Motivul sesizarii
CC

ANVELOPA 4  Dimensiune Profil banda de rulare

Indice sarcina Cod viteza Pozitie axa Uz intern Pirelli
Nr. eticheta anvelopa

RO-M 0107-4

Semnatura tehnician Pirelli
DOT Km. anv. 

RTD Cod de bare

Motivul sesizarii
CC

A SE COMPLETA DE CATRE SOLICITANT. Subsemnatul ( denumit in continuare "Solicitant")
Declara ca: 
- este proprietarul anvelopei/lor mentionate in acest formular (denumite in continuare "Anvelopa" respectiv "Formular");
- sesizarea are o sau nu are o legatura cu un eveniment sau accident in urma caruia au rezultat daune personale sau materiale;
- informatiile cuprinse in Formular si orice anexe corespund realitatii in totalitate;
- a comunicat toate informatiile utile in vederea evaluarii corecte a Anvelopei, incluzand orice informatie importanta in legatura cu orice fapt sau eveniment cu privire la Anvelopa si la vehiculul pe care a fost montata. 
- anvelopa este disponibila pentru colectare la adresa   □ Dealer-ului   □ Sub-Dealer-ului ;
- a citit cu atentie intregul continut al acestui document care include (i) Nota de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si (ii) Conditiile Generale privind  examinarea anvelopei (denumite in 
continuare “Conditiile Generale privind Examinarea Anvelopei”);
- a informat in mod corespunzator Utilizatorul Final in ceea ce priveste continutul Notei de informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (datele personale ale Utilizatorului Final sunt prelucrate de catre 
Pirelli in vederea efectuarii examinarii)  

Solicita:
 - catre Dealer-ul indicat mai sus (numit in continuare "Dealer" ) examinarea anvelopei de catre tehnicienii Pirelli in Centrul de Examinare al Anvelopelor Pirelli din Slatina, str. Draganesti, nr. 35, judetul Olt, pentru a 
verifica conformitatea Anvelopei (pentru folosinta )  (denumita in continuare “Examinare”).

Accepta: Conditiile Generale privind Examinarea Anvelopei asa cum sunt detaliate pe verso. 

Semnat la data de .......................................................   in (locul)..........................…...........................      Semnatura Solicitant .........................................................

Declară ca accepta in mod special  punctele 5, 6, 7, 8 si 10  din Conditiile Generale Privind Examinarea Anvelopei

Semnatura Solicitant .........................................................

Uz intern Pirelli M S R

Fax Contact Center:   +4 0249 507 383 Mail: garantii@pirelli.com
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NOTA DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
în conformitate cu Articolul 13 din Regulamentul EU 2016/679 ( "GDPR")

Protecția datelor este o valoare pe care Pirelli Tyre S.p.A. (Operatorul prelucrării datelor dumneavostră cu caracter personal, denumit în continuare "Pirelli") o recunoaște și o 
respectă.
Dorim să vă informăm că datele personale pe care le furnizați în acest formular sau anexate la acesta (denumite in continuare „Datele personale“) vor fi păstrate pe suport 
electronic și/sau format hârtie in arhiva Pirelli Tyre S.p.A. și Pirelli Tyres Romania S.R.L. (în calitate de persona imputernicita cu prelucrarea datelor), pentru îndeplinirea 
formalităților legate de examinarea anvelopei pentru care s-a facut sesizarea și pentru a vă transmite rezultatul verificării. 
Ulterior, Datele Personale vor fi arhivate si pastrate pentru o perioadă de timp rezonabilă, in acord cu normele interne și/sau cu legislația aplicabilă.
Datele personale pot fi prelucrate numai de către personalul desemnat în acest sens si nu vor fi în niciun fel comunicate sau divulgate în afara, sub rezerva executarii unui ordin al 
unei autoritati judiciare sau de punere in aplicare a legii sau in scopuri defensive.
Dorim să subliniem faptul că transferul de date cu caracter personal este opțională, dar în absența acestora nu va fi posibil sa vă comunicam rezultatul Examinarii.
În orice moment vă puteți exercita drepturile prevazute de art.15 și sec. din GDPR (enumeram cu titlu  de exemplu si nu exhaustiv: dreptul de a solicita accesul la Datele 
Personale, modificarea sau stergerea acestora), scriind la următoarea adresă de e-mail: privacy.dept@pirelli.com. Pentru orice altă intrebare cu privire la modul in care vă sunt 
prelucrate Datele Personale, puteți să contactati și responsabilul cu protecția datelor din cadrul Pirelli Tyre S.p.A. la:  dpo_ptyre@pirelli.com.
În cazul în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile in legatura cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, vă puteți adresa autoritatii de supraveghere 
competentă în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

CONDITIILE GENERALE PRIVIND EXAMINAREA ANVELOPEI
  1. Se va proceda la Examinarea anvelopei numai dupa completarea integrala a Formularului C.E.A. sub prezumtia de autenticitate si acuratete a declaratiilor facute de catre 
Solicitant.  
  2. Daca Anvelopa este inca montata pe vehicul in momentul trimiterii Formularului C.E.A., Solicitantul se angajeaza sa demonteze anvelopa de pe vehicul si sa se asigure ca 
nu se vor crea daune aditionale Anvelopei, in timpul procesului de demontare de pe janta. 
  3. Dupa finalizarea Examinarii , Pirelli va comunica Dealer-ului indicat in Formular (denumit in continuare "Dealer") concluziile sale, fara sa isi asume astfel, vreo obligatie 
fata de Solicitant. 
  4. Pe baza acestor concluzii, cand acestea justifica admiterea sesizarii (daca Solicitantul nu a cumparat anvelopa/ele de la Pirelli) Dealer-ul va stabili termenii si va agrea cu 
Solicitantul metodele de solutionare a sesizarii, fie prin restituirea, chiar si partiala, a pretului de cumparare sau prin inlocuire cu alta anvelopa; (daca Solicitantul a cumparat 
anvelopa/ele direct de la Pirelli ) Pirelli va stabili termenii si va agrea cu Solicitantul metodele de solutionare a sesizarii , fie prin restituirea, chiar si partiala, a pretului de 
cumparare sau prin inlocuire cu alta anvelopa;  
  5. Prin efectuarea Examinarii, Pirelli nu intentioneaza sa se substituie Dealer-ului cu privire la termenii de garantie pe care acesta trebuie sa o asigure pe baza normelor 
aplicabile in vigoare , nici sa mareasca garantia in orice fel. Comunicarea rezultatelor Examinarii nu constituie si nu poate fi interpretata in niciun fel ca o recunoastere a vreunei 
eventuale responsabilitati din partea Pirelli, cu privire la calitatea anvelopei.   
  6. Prin acceptarea unei eventuale propuneri de solutionare a sesizarii, cu respectarea prevederilor de la punctul 4 de mai sus, Solicitantul declara in mod expres si in numele 
lui/ei personal,  cu privire la fiecare caz referitor la Anvelopa si/sau evenimente sau fapte ce ar fi putut crea daune porpriettaii sau persoanelor in legatura cu folosirea Anvelopei:
         a. ca nu mai are alte pretentii, inclusiv cu privire la evenimente sau incidente in care a fost implicata Anvelopa, 
         b. ca se considera complet despagubit prin intelegerea de solutionare propusa, 
         c. ca doreste sa renunte la orice eventuale pretentii si 
         d. sa elibereze complet de raspundere Dealer-ul si toate companiile din cadrul grupului Pirelli in legatura cu orice pretentii din partea unor terte parti.   
  7. Prin acceptarea unei eventuale propuneri de solutionare a sesizarii, in acord cu prevederile de la punctul 4 de mai, Solicitantul autorizeaza Pirelli sa procedeze la distrugerea 
Anvelopei.    
  8. In cazul respingerii sesizarii, Anvelopa va fi tinuta la dispozitia Solicitantului in Centrul de Examinare al Anvelopelor Pirelli pentru 30 de zile de la data comunicarii 
rezultatelor Examinarii. In aceasta perioada, Solicitantul poate solicita returnarea anvelopelor pe cheltuiala sa. La sfarsitul acestei perioade, daca anvelopa nu a fost solicitata de 
catre Solicitant, Pirelli poate proceda la distrugerea ei, fara a mai fi necesara nici o alta comunicare. In cazul in care Solicitantul nu solicita returul anvelopei/lor, Anvelopa va fi 
oricum distrusa dupa implinirea termenului de 30 de zile de la comunicarea rezultatelor Examinarii.
  9.Drepturile Solicitantilor cu privire la garantia asigurata de catre Dealer, raman neprejudiciate astfel cum au fost stabilite de normele, regulamentele si conditiile de vanzare 
aplicabile, atunci cand Solicitantul nu este de acord cu rezultatul examinarii.   
10. In cazul pierderii, in timpul transportului, a anvelopei/lor trimise spre Examinare, Solicitantul are dreptul de a fi despagubit doar cu valoarea stabilita de catre transportator.  


