
GARAN}IE EXTINS~

LEX-XCARE-RO-RO-01-22.indd   1 01/02/2022   09:34:49



LEX-XCARE-RO-RO-01-22.indd   2 01/02/2022   09:34:49



3

LEXUS
GARAN}IE EXTINS~

LEX-XCARE-RO-RO-01-22.indd   3 01/02/2022   09:34:49



4

BUCUR~-TE DE GARAN}IA 
EXTINS~ LEXUS 
CREAT~ SPECIAL PENTRU TINE

Garan]ia Extins` Lexus a fost creat` cu grij` astfel încât aceasta s` fie 
o protec]ie asigurat` în cazul unui defect ce presupune o repara]ie 
nea[teptat`, ca urmare a unui defect mecanic, electric sau electronic 
cauzat de o eroare de asamblare sau fabrica]ie a autoturismului 
dumneavoastr`.

Orice partener autorizat din re]eaua Lexus promite s` înl`ture cu pl`cere 
[i f`r` costuri, ori de câte ori este nevoie, orice defec]iune survenit`, atâta 
timp cât condi]iile precizate în aceast` bro[ur` sunt îndeplinite.

Partenerul autorizat Lexus care v` livreaz` autoturismul împreun` cu 
toate documentele necesare, printre care [i aceast` bro[ur`, v` st` la 
dispozi]ie pentru orice întrebare legat` de Garan]ia Extins`. În cazul în 
care contactarea acestuia este dificil` sau chiar imposibil`, atât pentru 
întreb`ri despre Garan]ia Extins` dar [i în cazul unei defec]iuni, v` 
rug`m s` contacta]i cel mai apropiat Partener Autorizat din Re]eaua 
Lexus sau Lexus România, Departamentul Rela]ii Clien]i.

V` mul]umim pentru alegerea f`cut`, avem convingerea c` Programul 
de Garan]ie Extins` v` va oferi încrederea [i pl`cerea de a conduce 
autoturismul Lexus.
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GARAN}IA EXTINS~ LEXUS 
CONDI}II GENERALE

Cine este garantul?
TOYOTA ROMANIA S.R.L., Bdul. Pipera nr. 1, Voluntari, Ilfov, România, 
garanteaz` c` autovehiculul a fost fabricat în conformitate cu cele mai 
înalte standarde calitative Lexus [i c` a fost minu]ios verificat înainte de 
livrare. Dealerul autorizat Lexus va indica faptul c` a efectuat controlul 
prin aplicarea unei [tampile pe pagina destinat` Certificatului de 
Calitate din Carnetul de Service [i Garan]ie.

Când începe perioada de garan]ie?

Garan]ia Extins` Lexus este valid` numai când utilizatorul accept` condi]iile 
prezentate în aceast` bro[ur` prin recep]ia autoturismului Lexus inclus în 
acest program [i semneaz` Procesul verbal de predare-primire.

Garan]ia Extins` Toyota este de 36 de luni în limita a 200.000 km.

Pentru autoturismele ce au mai pu]in de 3 ani de la livrare, Garan]ia Extins` 
Lexus începe în ziua expir`rii garan]iei de baz` a produc`torului dup` 
parcurgerea celor 100.000 km inclu[i în aceasta. Garan]ia Extins` Lexus 
expir` dup` consumarea perioadei men]ionate sau parcurgerea kilometrilor 
cumula]i de la livrarea autoturismului. La îndeplinirea primei condi]ii nu 
exist` o obliga]ie de notificare în prealabil a titularului acestuia.

Unde este garantat autovehiculul Lexus? 
Condi]iile de garantare Lexus, explicate în aceast` bro[ur`, sunt 
aplicabile doar pe teritoriul României. În cazul unei defec]iuni produse 
în oricare din urm`toarele ]`ri din Europa: Andora, Austria, Armenia, 
Azerbaijan, Belgia, Bosnia [i Her]egovina, Bulgaria, Ceuta, Croa]ia, 
Cipru, Republica Ceh`, Danemarca, Estonia, Finlanda, Fran]a (Europa) 
si Corsica, Georgia, Germania, Gibraltar, Grecia, Ungaria, Islanda, 
Irlanda, Italia, Kazakhstan, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, 
Macedonia, Malta, Monaco, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, 
Republica San Marino, Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, 
Elve]ia, Olanda, Turcia (sectorul european), Regatul Unit al Marii Britanii 
si Vatican, se aplic` modalitatea de decontare detaliat` la pagina 14, 
paragraful "Dac` vehiculul dumneavoastr` se defecteaz` în afara 
României (Europa)."

Dac` dori]i s` c`l`tori]i în alte ]`ri decât cele men]ionate mai sus, v` 
recomand`m s` contacta]i dealerul sau atelierul service local Lexus 
pentru mai multe informa]ii.

Ce costuri de repara]ie ale autovehiculului Lexus sunt acoperite în 
perioada de garan]ie?
Dac` una din componentele acoperite, prezentate detaliat mai jos, se 
defecteaz` [i toate condi]iile de validare a Garan]iei Extinse precizate în 
aceast` bro[ur` sunt îndeplinite, titularul acestei garan]ii va fi îndrept`]it s` 
primeasc` în mod gratuit în România repara]ia necesar` pentru înl`turarea 
defectului ap`rut.
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Atelierul Service autorizat Lexus Toyota va efectua orice repara]ie 
acoperit` de garan]ie f`r` costuri pentru piesele de schimb sau 
manoper`. Piesele defecte vor fi reparate sau înlocuite, decizia în acest 
sens apar]inând Lexus. Valoarea maxim` cumulat` a repara]iilor de 
Garan]ie Extins`, incluzând [i repara]iile efectuate în garan]ia de baz` a 
autovehiculului, nu poate dep`[i pre]ul de cump`rare al autovehiculului 
(TVA inclus), specificat în factura de achizi]ie, emis` de Partenerul 
autorizat Lexus vânz`tor. Valoarea maxim` a unei repara]ii în Garan]ia 
Extins` nu poate dep`[i valoarea economic` (de pia]`) a autovehiculului 
ce face obiectul unei solicit`ri, la momentul efectu`rii repara]iei. Durata 
necesar` repara]iei acoperite de garan]ie va fi stabilit` de c`tre 
Partenerul autorizat Lexus, pe baza grilelor furnizate de produc`tor 
pentru fiecare model în parte. Piesele înlocuite în regim de garan]ie 
extins` r`mân în proprietatea Partenerului autorizat Lexus.

Ce nu acoper` Garan]ia Extins`?
a) Programul nu va acoperi costurile indirecte cauzate de apari]ia 

defectului reclamat, de exemplu: pierderea de profit sau venit de 
c`tre proprietarul autovehiculului, transport, remorcare, telefon, 
cazare, chirie, pierdere a oric`ror active sau a obiectelor de valoare;

b) Transport special al pieselor necesare repara]iei (pentru detalii în ce 
prive[te livrarea pieselor necesare repara]iei, v` rug`m s` consulta]i 
Partenerul Lexus);

c) Serviciile de între]inere curent`, diagnosticare (teste [i m`sur`tori), 
reglaje, cum ar fi : reglaje direc]ie, reglarea motorului, înlocuirea 
fluidelor, ungerea, cur`]area sau lustruirea, înlocuirea bujiilor sau a 
siguran]elor fuzibile, înlocuirea lamelelor uzate ale [terg`toarelor, 
cauciucurilor, pl`cu]elor [i sabo]ilor de frân` etc. Totu[i, dac` aceste 
servicii sunt necesare în cadrul unor repara]ii acoperite de garan]ie, 
costurile implicate de acestea vor fi acoperite de garan]ie;

d) Mentenan]a (piese [i servicii) – toate serviciile, piesele [i materialele 
utilizate pentru efectuarea lucr`rilor de între]inere specificate de 
produc`tor la intervalele prescrise;

e) Programul nu va acoperi costurile pentru îndep`rtarea defectelor 
estetice: repara]ii vopsea, repara]ii rugin`, modific`ri de culoare, 
decolorare, deformare, desprinderi, infi ltr`ri de praf, ap` [i 
condens;

Not`:
Aceast` garan]ie [i serviciile aferente nu au niciun efect suplimentar 
asupra contractului de cump`rare a autovehiculului sau a Partenerului 
Lexus vânz`tor.

Ce defecte nu sunt acoperite de Garan]ia Extins`?
a) Piesa ce a cauzat defectul nu este men]ionat` în lista de piese 

acoperite care fac obiectul garan]iei extinse (vezi capitol 
COMPONENTE ACOPERITE);

b) Defectul este efectul direct al fenomenelor naturale (furtun`, înghe], 
grindin`, cutremure, inunda]ii) sau dezastre naturale (incendiu, 
explozie, etc.);

c) Defectul este produs ca urmare a unor evenimente de for]` major` 
(r`zboi, manifesta]ii, greve, na]ionaliz`ri, etc.);
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d) Defectul a ap`rut ca urmare a unui factor extern – nu poate fi 
atribuit produc`torului - (zgârieturi, infi ltra]ii ap`/praf, coroziune, 
contaminare fluide, ciupituri de pietre, sare, eroziune geamuri, 
murd`rire), accident sau orice alt` cauz` mecanic` extern`, 
intervenit` brusc;

e) Defectul a ap`rut ca urmare a unei ac]iuni inten]ionate (utiliz`ri 
neautorizate, furt, jaf sau delapidare) sau neglijen]` (nu se limiteaz` 
la lubrifian]i [i combustibil impropriu!);

f) Defectul este în sarcina unui ter], în urma livr`rii unei componente în 
afara lan]ului de distribu]ie de piese afiliat organiza]iei Lexus, sau este 
consecin]a direct` a interven]iei de repara]ie/montaj a acesteia, în 
baza unui contract de service (repara]ie) sau contractul de garan]ie 
propriu;

g) Defectul rezult` din utilizarea vehiculului în afara recomand`rilor 
date de produc`tor, abuz (concursuri, “off -road” extrem, tunning, 
înc`rcare excesiv` sau dep`[ire capacitate tractare etc.);

h) Defectul este cauzat de utilizarea unor lubrifian]i [i combustibili 
neconformi;

i) Defectul este cauzat de utilizarea unei componente ce în mod 
evident este neconform` (necesit` repara]ii/înlocuiri), cu excep]ia 
cazului în care se poate demonstra lipsa cauzalita]ii între aceasta [i 
defectul ap`rut, sau a fost reparat` de asemenenea cu ocazia 
utiliz`rii (repara]ie ini]ial`);

j) Defectul este cauzat de accesorii care nu sunt de origine Lexus sau de 
echipamente speciale neincluse în echiparea original` a ma[inii;

k) Defectul a ap`rut datorit` modific`rilor aduse vehiculului sau de 
instalarea anumitor accesorii în urma c`rora ma[ina nu mai respect` 
standardele minime stabilite de produc`tor;

l) Defectul este cauzat de piese/sisteme ce au fost instalate pe 
autovehicul [i care nu sunt de origine Lexus sau nu sunt incluse în lista 
componentelor acoperite;

m) Defectul este cauzat de componente montate incorect sau alte 
repara]ii necorespunz`toare (de exemplu: ro]i necorespunz`toare 
etc.) rezultate ca urmare a nerespect`rii specifica]iilor 
produc`torului;

n) Defectul este rezultatul unor alte defecte care nu au fost raportate 
imediat la un centru autorizat Lexus sau acestuia nu i s-a oferit 
posibilitatea efectu`rii repara]iei;

o) Defectul a ap`rut ca urmare a unor repara]ii ce nu au fost efectuate 
de un Service autorizat Lexus;

p) Autovehiculul nu a fost între]inut sau reparat corespunz`tor 
recomand`rilor produc`torului - aceasta este o cerin]` valabil` 
de la data primei înmatricul`ri (ex.: repara]ie [i/sau utilizarea 
unor componente necorespunz`toare, nerespectarea planului de 
mentenan]` etc.);

q) Defectul a ap`rut în condi]iile unei uzuri normale (corelat cu condi-    
]iile de exploatare [i între]inere, joc excesiv, zgomot sau vibra]ii etc.) 
- precum [i consumul de ulei motor care a crescut gradual în timp, în 
limita prev`zut` de produc`tor, ca urmare a uzurii normale a 
ansamblului piston/segmen]i; pierderea compresiei din cauza uzurii 
normale a supapelor;
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Când Garan]ia Extins` nu poate fi aplicat`?
a) Pentru autovehicule utilizate la curse/antrenamente sau cursuri 

conducere auto;
b) Autovehicule care sunt utilizate, par]ial sau integral, în serviciul public 

[i în alte scopuri patrimoniale sau care sunt închiriate, în scopuri 
comerciale, unui grup variabil de persoane (de exemplu, firmelor de 
închirieri auto).

c) Autovehicule cu contorul kilometrajului modificat - Defec]iunile 
autovehiculelor care au kilometrajul defect/modificat - nu se poate 
determina cu exactitate num`rul de km parcur[i;

d) Epavele recuperabile sau daun` total` - Orice autovehicul care a 
fost etichetat „casat” sau DAUN~ TOTAL~ ECONOMIC~ de c`tre o 
institu]ie financiar` sau de c`tre o companie de asigur`ri;

e) Autovehicule de poli]ie, autospeciale de pompieri, ambulan]e [i 
autovehicule utilizate de c`tre alte servicii de urgen]`.

COMPONENTELE ACOPERITE 
DE GARAN}IA EXTINS~

Sunt acoperite integral toate piesele enumerate mai jos, inclusiv costurile 
cu manopera aferent` montajului.

Motor: Bloc motor; Arbori de echilibrare; Arbori cu came; Culbutori; 
Tache]i; Supape [i Ghiduri de supape; Arbore cotit [i cuzine]i; Fulie 
arbore cotit; Chiulas`; Garnitur` Chiulas`; Biele; Pinioane de antrenare; 
Element de leg`tur` între arbore cotit [i convertizor; Volant; Angrenaj 
din]at coroan` volant`/electromotor; Role de ghidaj; Baia de ulei; 
Senzor presiune ulei; Pomp` de ulei; Pistoane [i segmen]i; Bol] piston; 
Simeringuri [i garnituri; Curea de distribu]ie; Întinz`tor curea de 
distribu]ie; Role de ghidaj curea de distribu]ie; Lan] de distribu]ie; 
Pinioane distribu]ie; Turbin`; Intercooler turbin`; Valv` de limitare 
presiune turbin` (Waste-gate); Capac culbutori [i garnituri capac 
culbutori; Pomp` de ap`; Valv` EGR; R`citor de ulei; Carcas` filtru ulei; 
Senzor detona]ie; Senzor oxigen; Cabluri (altele decât cablajul electric).

Sistem de alimentare/Benzin`: Pomp` de combustibil; Pomp` electric` 
de combustibil; Debitmetru de aer; Sistemul electronic de injec]ie; 
Unitatea electronic` de control (ECU); Corp clapet` accelera]ie; 
Injectoare de combustibil; Regulator presiune combustibil; Senzorul de 
nivel din rezervor; Senzori de combustibil; Rezervor de combustibil.

Sistem de alimentare/Diesel: Pomp` de injec]ie; Pomp` de transfer; 
Debitmetru de aer; Unitatea electronic` de control (ECU); Clapet` 
admisie aer; Senzorul de pozi]ie clapet`; Injectoare combustibil, Bujii 
incandescente; Senzorul de nivel din rezervor; Rezervor de combustibil.

Sistem de r`cire: Senzor de nivel lichid r`cire; Releu ventilator r`cire; 
Senzor ventilator r`cire; Senzor temperatur`; Ventilator r`cire; Vâsco-
cuplaj ventilator r`cire; Radiator; Capac radiator; Termostat [i carcas` 
termostat.
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Transmisie manual`: Pomp` de ambreiaj; Cilindru receptor ambreiaj; 
Cabluri de ambreiaj; Mecanism de ac]ionare ambreiaj; Carcase cutie 
de vitez` [i diferen]ial; Arbori [i pinioane; Sincroane; Butuci; Rulmen]i 
[i buc[e; Simeringuri [i garnituri; Mecanism schimb`tor [i cabluri de 
ac]ionare; Levier schimb`tor de viteze.

Transmisie automat`: Carcase cutie de viteze [i diferen]ial; Arbori [i 
pinioane; Distribuitoare hidraulice; Actuatoare electronice; Frâne band`; 
Ambreiaje; Blocul hidraulic de supape; Pomp` de ulei; R`citor de ulei; 
Unitatea electronic` de control; Butuci; Rulmen]i [i buc[e; Simeringuri [i 
garnituri; Mecanism schimb`tor [i cabluri de ac]ionare; Convertizorul de 
cuplu; Levier schimb`tor de viteze.

Reductor [i Diferen]ial: Diferen]iale fa]`, spate [i central; Carcas` 
diferen]ial; Pinion [i coroan` diferen]ial; Arbori; Pinioane; Rulmen]i; 
Butuci diferen]ial [i reductor; Leviere de cuplare; Ambreiaje LSD; 
Mecanism blocare diferen]ial.

Tren de Rulare: Capete de planetar`; Cruci cardanice; Arbore cardanic 
intermediar; Planetare; Rulmen]i; Cuplaje; Simeringuri [i garnituri; 
Elemente de protec]ie din cauciuc (în limita a 160.000 km); Cardan.

Suspensie: Arcuri spate [i fa]`; Bol]uri prindere bascule; Bra]e 
transversale; Cadru; Butuci [i rulmen]i de roat` (în limita a 160.000 
km); [aibe; Piuli]e de blocare; Sistem KDSS (doar Unitatea de control, 
Pomp`/Compresor, Rezervorul de presiune [i supapele).

Sistem de direc]ie: Caset` de direc]ie; Carcas` caset` de direc]ie; 
Pinion/Cremalier`; Pomp` servo-direc]ie; Rezervor ulei servo-direc]ie; 
Simeringuri; Rulmen]i; Bielete direc]ie; Coloan` de direc]ie; Bra] direc]ie; 
Motor electric ac]ionare servo-direc]ie.

Frâne: Unitate de control ABS; Componente ABS; Senzori de vitez`; 
Servo-frân`; Conducte de frân`; Leg`turi; Repartitoare frân`; Pomp` 
frân`; Rezervor lichid de frân`; Cilindri frân`; Pomp` vacuum.

Sistemul de climatizare / aer condi]ionat: Radiator înc`lzire; Motora[e 
[i flapsuri climatizare; Ventilator climatizare habitaclu; Compresor 
AC; Condensor; Evaporator; Butelie deshidratant`/dezumidificator; 
Unitatea de control climatizare; Supap` climatizare; Senzor de 
temperatur` evaporator.

Sistemul Electric: Electromotor; Alternator; Bobine de induc]ie; 
Motora[e [terg`tor; Motora[ pomp` sp`l`tor parbriz; Releu 
semnalizare; Claxon; Comutatoare; Spiral` airbag; Modul de aprindere 
electronic`; Relee; Sistemele de înc`lzire geamuri; Computer de bord; 
Motora[e [i regulatoare geamuri; Comenzi geamuri electrice; Motora[e 
oglinzi; Telecomenzi montate în cheie; Comand` închidere centralizat`; 
Senzori airbag; Unitatea de control a închiderii centralizate; 
Temporizator plafonier`; Ceasuri de bord; Ceas; Vitezometru & Senzorul 
de vitez`; Tahometru; Cabluri electrice (în caz de scurtcircuit); Motora[e 
ac]ionare scaun; Senzori; Sistemul de înc`lzire scaune; Alarme (Doar 
cele montate din fabric`); Motora[e reglaj faruri; Fi[e de bujii; Toate 
unit`]ile de control electronice ECU [i resoftarea acestora (exceptând 
doar [tergerea codurilor de erori memorate [i unit`]ile multi-media); 
Sistemul de imobilizare; Senzori de parcare [i camera de luat vederi din 
spate, Senzori de ploaie, Sistemele audio/video [i cele de naviga]ie (doar 
cele de origine Lexus) (excluzând re-softarea acestora).
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Caroserie si Accesorii: Trap` (numai cea de origine Toyota); Motora[e 
ac]ionare trap` (numai cea de origine Toyota); Cablu pentru deschiderea 
capotei; Mecanism de închidere u[i; Amortizoare haion; Mecanism 
[terg`toare; Structur` scaun; Mecanism centuri siguran]`.

Sistem Hybrid (numai în afara garan]iei de baz` specifice – 5 ani în limita 
a 100.000 km): Modul control baterie, Unitate electronic` de control, 
Convertor [i Invertor.

Sistem celule hidrogen: Compresor sistem celule; Boost Convertor; 
Rezervoare de hidrogen; Unitate control putere (PCU); Grup de celule.

Sistem electric EV: Motorul de trac]iune; Invertor cu Convertor.

PROGRAMUL LEXUS 
HYBRID SERVICE

Verificarea Sistemului Hibrid
O verificare anual` a sistemului hibrid este cel mai bun mijloc de 
a v` asigura c` ob]ine]i cele mai bune performan]e de la sistemul 
dumneavoastr` Hibrid.
Tehnicienii no[tri vor testa întregul sistem hibrid [i vor intocmi un raport scris, 
care v` va furniza toate informa]iile de care ave]i nevoie pentru a în]elege 
starea sistemului hibrid al autovehiculului dumneavoastr`.

Acoperirea Extins` pentru Bateria Hibrid
Componentele sistemului hibrid ale autoturismului dumneavoastr` 
beneficiaz` de o garan]ie de baz` de 5 ani/100.000 km*. Atunci 
când verificarea sistemului hibrid este realizat` cu succes, vehiculul 
dumneavoastr` este eligibil s` primeasc` o acoperire extins` asupra 
bateriei sistemului hibrid pentru înc` un an/15.000 km*, pân` la 
atingerea unei perioade de 10 ani de la achizi]ionarea autoturismului. 
Fiind creatorii tehnologiei hibride (Hybrid Synergy Drive), doar la 
Reparatorii Autoriza]i Toyota pute]i beneficia de expertiza speciali[tilor 
[i de cea mai bun` îngrijire pentru Lexus-ul dumneavoastr`. Cel mai bun 
mod de a v` bucura ani de zile de c`l`torii pl`cute [i confortabile este s` 
v` asigura]i c` atunci când ave]i nevoie de verificarea sistemului hibrid, 
ve]i beneficia de expertiza Lexus.

Programul Lexus Hybrid Service
Pentru a afla avantajele pe care le pute]i primi în cadrul Programului 
Lexus Hybrid Service, care include Verificarea Sistemului Hybrid 
[i Acoperirea Extins` pentru Bateria Hibrid, v` rug`m consulta]i 
materialele disponibile sau solicita]i informa]ii la oricare dealer Lexus 
autorizat.
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ARTICOLE NEACOPERITE DE 
GARAN}IA EXTINS~ LEXUS

a) Orice component` ce nu este men]ionat` în articolul “Componente 
Acoperite”, prezentat în detaliu mai sus;

b) Piese consumabile (piese care trebuie s` fie înlocuite periodic: filtre, 
pl`cu]e de frân`, discuri de frân`, man[oane [i cabluri, disc ambreiaj, 
plac` ambreiaj [i rulment ambreiaj, jante, anvelope, curele de 
transmisie, baterii, fluide, bujii);

c) Piese din cauciuc (exemplu: furtunuri din cauciuc înc`lzire, 
conducte [i tuburi, elemente de fixare caroserie [i motor, lamele 
[terg`tor parbriz/lunet`, burdufe planetar`), amortizoare (inclusiv 
cilindrii pneumatici), buc[e bar` stabilizatoare, componente GPL 
[i alte sisteme de alimentare care nu îndeplinesc specifica]iile 
produc`torului dar [i daunele de consecin]` ale acestora;

d) Caroseria [i vopseaua (ex.: faruri, l`mpi, becuri, lentile, panouri, 
barele de protec]ie, geamuri, elemente cromate, anten`, mânere [i 
]es`turi, decora]iuni exterioare, chedere [i orice repara]ie cauzat` 
de coroziune - Garan]ia Lexus pentru Perforare prin coroziune va 
r`mâne valabil`);

e) Ornamente interior (de ex.: husele scaunelor, perne, tapi]erie, gurile 
de aerisire, scrumiere, brichet`, mâner schimb`tor, bord, volan);

f) Sisteme Multimedia (audio, video etc.) montate post–livrare;
g) Piese [i accesorii ce nu sunt de origine Lexus precum [i Echipamente 

Speciale (de ex. accesorii off-road sau conversie autorulot`);
h) Anumite piese [i componente individuale, astfel: sistemul de 

evacuare (toate componentele de la garnitura galeriei de evacuare 
pâna la final incluzând [i convertorul catalitic - catalizatorul), 
Plafonul, Balamale, [uruburi [i piuli]e, Siguran]e fuzibile, Clipsuri, 
Elemente de fixare, Curele de transmisie [i role întinz`toare, Bar` 
stabilizatoare fa]` [i spate; Supor]i motor [i caroserie; Sistemul de 
înc`lzire auxiliar`; Cabluri de incarcare EV [i Plug-in;

i) Toate componentele exteriorului caroseriei autovehiculului (cu 
excep]ia p`r]ilor men]ionate în mod explicit ca fiind acoperite);

j) Opera]iunile de remediere a zgomotelor [i vibra]iilor (cu excep]ia 
cazului când acestea sunt cauzate de defectul unei piese acoperite, 
men]ionate mai sus);

k) Componente cuprinse în Campaniile Tehnice de Service ale 
produc`torului sau alte campanii comerciale;

l) Componente neautorizate de c`tre Produc`tor, indiferent de 
varianta aleas`, alta decât cea recomandat` de c`tre acesta prin 
unita]ile service afiliate;

m) Boxe audio, Suspensie hidraulic` [i pneumatic`, Articula]ii sferice 
(pivo]i);

n) Problemele cauzate de software-ul unit`]ii audio [i de naviga]ie sau 
ale altor componente electronice legate de confort.

(*) primul termen atins
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OBLIGA}IILE TITULARULUI DE 
GARAN}IE EXTINS~, 
POSESORUL 
AUTOVEHICULULUI

Pentru a men]ine valabilitatea protec]iei oferite de Garan]ia Extins`, 
utilizatorul acesteia trebuie s` îndeplineasc` anumite obliga]ii. Astfel, 
prin semnarea procesului verbal de predare-primire al ma[inii, titularul 
garan]iei confirm` luarea la cuno[tin]` a con]inutului acestei bro[uri [i 
acceptarea urm`toarelor cerin]e:

a) Între]ine]i autoturismul Lexus în conformitate cu recomand`rile din 
Manualul de Utilizare [i Carnetul de Service [i Garan]ie primite 
(Garan]ia Extins` nu acoper` un defect ce apare ca urmare a 
nerespect`rii recomand`rilor sau neefectu`rii lucr`rilor de între]inere 
men]ionate de produc`tor!);

b) V` recomand`m s` p`stra]i eviden]a detaliat` a lucr`rilor 
efectuate în cadrul Programului de Între]inere [i Siguran]` asupra 
autovehiculului dumneavoastr`, documentele aferente putând fi 
solicitate de c`tre unitatea service în cazul apari]iei unui defect de 
garan]ie. La revânzarea autoturismului dumneavoastr`, nu uita]i s` 
transmite]i aceste eviden]e noului utilizator;

c) A nu se interveni sub niciun motiv asupra kilometrajului cu scopul 
influen]`rii eligibilit`]ii Garan]iei Extinse;

d) Raporta]i de urgen]` unui Partener Autorizat din re]eaua Lexus orice 
defect al kilometrajului, astfel în cazul înlocuirii, acesta s` nu afecteze 
rulajul real al ma[inii [i implicit aplicabilitatea Garan]iei Extinse;

e) Acorda]i o aten]ie special` în urm`rirea instruc]iunilor 
produc`torului cuprinse în Manualul de utilizare, primit la livrarea 
autovehiculului, în leg`tur` cu modul corect de utilizare [i între]inere, 
specific ma[inii dumneavoastr`;

f) Prezenta]i autovehiculul la Partenerul Autorizat din re]eaua Toyota 
România în maxim 25 de zile de la data plângerii dumneavoastr` 
pentru a beneficia de finalizarea repara]iei f`r` costuri.

În cazul unei defec]iuni
V` rug`m s` p`stra]i cu grij` aceast` bro[ur`, al`turi de cele primite la 
livrarea autovehiculului. Este bine s` o ave]i la îndemân` în cazul în care 
dori]i s` revede]i anumite pasaje sau când aceasta v` este solicitat` de un 
atelier autorizat Lexus în cazul unei lucr`ri de garan]ie.
În cazul în care a]i pierdut aceast` bro[ur` v` rug`m s` contacta]i 
partenerul autorizat Lexus ce v-a livrat autovehiculul [i s` solicita]i un 
duplicat - ve]i primi ajutor imediat.
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Dac` autovehiculul dumneavoastr` se defecteaz` în România:
V` rug`m s` contacta]i un Reparator Autorizat din re]eaua na]ional` 
Lexus, (dac` este posibil chiar Partenerul Lexus care a livrat autovehiculul 
[i/sau v` efectueaz` lucr`rile de mentenan]` aferente), astfel:

a) Raporta]i defectul [i oferi]i toate detaliile cerute.
b) Respecta]i recomand`rile Reparatorului Autorizat în leg`tur` cu 

siguran]a în trafic [i limita]i pierderile suplimentare (în cazul în care 
se recomand` tractarea ma[inii, aceasta trebuie suportat` de c`tre 
dumneavoastr`).

c) Prezenta]i aceast` bro[ur` [i cere]i Reparatorului Autorizat Lexus 
s` v` comunice cauza defec]iunii. În cazul în care repara]ia nu este 
acoperit` de aceast` Garan]ie Extins`, dumneavoastr` v` da]i 
acordul s` suporta]i costurile aferente.

d) Reparatorul Autorizat Lexus va stabili dac` aceasta este o defec]iune 
acoperit` de Garan]ia Extins` Lexus, conform condi]iilor prezentate 
în aceast` bro[ur`. Dac` v` afla]i în aceast` situa]ie, autovehiculul va 
fi reparat cu titlu gratuit.

e) Reparatorul Autorizat Lexus, împreun` cu Distribuitorul Na]ional 
- Centrul de Administrare al Garan]iilor - î[i rezerv` dreptul de a 
verifica circumstan]ele în care a survenit defec]iunea, dac` nu s-au 
efectuat reviziile la timp, dac` a]i dat dovad` de neglijen]` în 
exploatare sau a]i suprasolicitat autovehiculul, în aceste cazuri 
costurile repara]iei vor c`dea în sarcina dumneavoastr`.

Dac` vehiculul dumneavoastr` se defecteaz` în afara României 
(Europa):
În cazul în care v` afla]i într-una din ]`rile: Andora, Austria, Armenia, 
Azerbaijan, Belgia, Bosnia [i Her]egovina, Bulgaria, Ceuta, Croa]ia, 
Cipru, Republica Ceh`, Danemarca, Estonia, Finlanda, Fran]a (Europa) 
si Corsica, Georgia, Germania, Gibraltar, Grecia, Ungaria, Islanda, 
Irlanda, Italia, Kazakhstan, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, 
Macedonia, Malta, Monaco, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, 
Republica San Marino,Rusia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, 
Elve]ia, Olanda, Turcia (sectorul european), Regatul Unit al Marii Britanii 
si Vatican, v` rug`m s` parcurge]i pa[ii urm`tori:

c) Dac` ave]i posibilitatea, suna]i Reparatorul Autorizat Lexus de la care 
a]i cump`rat Garan]ia Extins` pentru a stabili împreun` condi]iile de 
solu]ionare a problemei - vor fi acoperite doar reparatiile aferente 
defectelor acoperite [i în limitele precizate în aceast` bro[ur`.

d) Factura de repara]ie o pl`ti]i dumneavoastr`.
e) Dup` întoarcerea în România (în maximum 30 zile de la emiterea 

facturii), v` rug`m s` duce]i comanda de repara]ie/devizul si factura 
pe care a]i pl`tit-o împreun` cu Certificatul de Garan]ie Extins` [i 
datele de revizie periodic` – Carnetul de Service [i Garan]ie, la orice 
Reparator Autorizat Toyota pentru ca acesta s` trimit` documenta]ia 
necesar` Centrului de Administrare a Garan]iilor - Toyota Romania.

f) Dup` prelucrarea documenta]iei de garan]ie extins` [i autorizarea 
decontului de c`tre Centrul de Autorizare a Garan]iilor, Reparatorul 
Autorizat Lexus va ob]ine un num`r de autorizare ceea ce-i va 
garanta plata respectivei repara]ii. Reparatorul Autorizat va returna 
costurile repara]iilor pe Garan]ie Extins` în contul dumneavoastr`.
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Garan]ia Extins` Lexus este valid` doar pe teritoriul României, conform 
celor men]ionate în aceast` bro[ur`*, vezi mai sus. În cazul unei defec]iuni 
în afara României, dac` întâmpina]i dificult`]i de în]elegere sau aplicare a 
Garan]iei Extinse, v` rug`m s` contacta]i Toyota România, Serviciul 
Clien]i, +40212000405, [i urma]i instruc]iunile primite întocmai – toate 
repara]iile trebuie s` fi e efectuate de c`tre un Reparator Autorizat 
partener Lexus.

Ce se întâmpl` la vânzarea autoturismului Lexus?
Programul de Garan]ie Extins` Lexus apar]ine de]in`torului 
autovehiculului, astfel el reprezint` un serviciu suplimentar oferit noului 
proprietar, în ipoteza în care v` decide]i s` vinde]i autovehiculul. Trebuie 
s` v` asigura]i c` toate documentele aferente Garan]iei Extinse Lexus sunt 
predate noului proprietar. V` recomand`m s` informa]i noul proprietar 
cu privire la importan]a respect`rii recomand`rilor Lexus cu privire la 
efectuarea reviziilor [i lucr`rilor de service conform specifica]iilor 
produc`torului.

Not`:
În cazul apari]iei unei defec]iuni ave]i obliga]ia s` prezenta]i 
autovehiculul în maxim 7 zile calendaristice de la constatarea defec]iunii, 
la cel mai apropiat Reparator Autorizat Lexus pentru a preveni agravarea 
defectelor [i necesitatea unei repara]ii mai laborioase. Garan]ia nu 
acoper` defectele care apar ca urmare a neprezent`rii imediate la 
service pentru remedierea defec]iunilor.

În cazul în care autovehiculul are un incident la activ [i aceasta se afl` în 
una dintre ]`rile indicate mai sus, garantia extins` Toyota va fi valabil 
numai dac` perioada [ederii în afara teritoriul na]ional, la data survenirii 
incidentului, este mai mic` de 90 de zile consecutive.

* Toate informa]iile cuprinse în aceast` Bro[ur` de Garan]ie Extins` erau 
de actualitate la data public`rii [i pot face obiectul unor modific`ri f`r` 
o notificare prealabil`.
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S.C. Toyota Romania S.R.L.
Bdul. Pipera nr. 1, Voluntari, jud Ilfov
Tel.: 021 2000 300
toyota@toyota.ro
www.toyota.ro

Reparatori autoriza]i Lexus:

LEXUS BUCURESTI NORD
Bd. Pipera Nr. 1 – 

Voluntari, Jud. Ilfov
Telefon: +40.21.9003

Email: office@bucuresti.lexus.ro

LEXUS SERVICE BACAU
Calea Republicii Nr. 161C – 

Bac`u, Jud. Bac`u
Telefon: +40.234.550.560

Fax: +40.234.550.561
Email: service@bacau.lexus.ro

LEXUS SERVICE BAIA MARE
Bd. Independentei Nr. 57 – 
Baia Mare, Jud. Maramure[
Telefon: +40.262.349.149

Email: service@baiamare.lexus.ro

LEXUS SERVICE BRA{OV
Str. Calea Bucuresti nr. 249 – 

Brasov, Jud. Bra[ov
Telefon: +40.268.327.474

Email: service@brasov.lexus.ro

LEXUS SERVICE BUCURE{TI 
SUD

Splaiul Unirii 281-283 – Bucure[ti
Telefon: 

+40.21.346.49.91/92/93
Email: 

service@bucurestisud.lexus.ro

LEXUS SERVICE CLUJ-NAPOCA
Calea Turzii Nr. 176-178 – 

Cluj Napoca, Jud. Cluj
Telefon: +40.264.441.214
Email: service@cluj.lexus.ro

LEXUS SERVICE CONSTAN}A
Str. Nerva Nr. 65 – 

Constan]a, Jud. Constan]a
Telefon: +40.374.2000.70

Email: service@constanta.lexus.ro

LEXUS SERVICE PITE{TI
Punctul Prundu-Autostrada, 

DN65B, km 3+970 – 
Pite[ti, Jud. Arge[

Telefon: +40.248.210.941
Email: service@pitesti.lexus.ro

LEXUS SERVICE PLOIE{TI
Str. Strandului Nr. 60 – 
Ploie[ti, Jud. Prahova

Telefon: +40.244.544.745
Email: service@ploiesti.lexus.ro

LEXUS SERVICE SUCEAVA
Str. Humorului Nr. 76A, Scheia – 

Suceava, Jud. Suceava
Telefon: +40.230.524.175

Email: service@suceava.lexus.ro

LEXUS SERVICE TIMI{OARA
Calea Lugojului Nr. 25, 

Ghiroda – Timi[oara, Jud. Timi[
Telefon: +40.256.208.042, 

+40.256.221.051
Email: service@timisoara.lexus.ro
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