
ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Покупець:
(ПIБ, телефон)

(дата, документ)

1. Загальні умови гарантії:
1.1. Гарантійний термін становить:
- двигун Б/В - 14 (чотирнадцять) днів з моменту продажу;
- двигун відновлений – 60 (шістдесят) днів з моменту продажу;
- двигун новий - 60 (шістдесят) днів з моменту продажу;
- деталі та комплектуючі двигуна - 14 (чотирнадцять) днів з моменту продажу;
- термін гарантійного обслуговування Б/В або відновленого агрегату може бути збільшений на 30 днів у разі його встановлення і технічного 
обслуговування протягом гарантійного періоду на сервісі Постачальника;
- послуга капітального ремонту ДВС - 60 (шістдесят) днів з моменту продажу;
- послуга з капітального ремонту ДВС із встановленням та технічним обслуговуванням протягом гарантійного періоду на сервісі 
Постачальника – 6 (шість) місяців з моменту продажу;

1.2. Гарантія на двигуни підтримується тільки за умови першої заміни оливи і фільтруючого елементу через 2000 км (у разі заміни оливи на іншому 
СТО необхідно пред’явити акт виконаних робіт або інші підтверджуючі документи) і подальшими замінами з інтервалом не більше ніж 8000 км;

1.3. Для розгляду Постачальником претензії Покупця на гарантійний випадок, Покупець повинен надати агрегат на сервіс Постачальника з усім 
навісним обладнанням, за винятком стартера, генератора, насоса ГУР і компресора кондиціонера, навіть в тому випадку, коли Покупець придбав 
двигун без навісного обладнання;

1.4. У разі визначення несправності агрегату як не гарантійний випадок, Покупець зобов'язаний компенсувати Постачальнику всі витрати, пов'язані 
з доставкою агрегату, діагностикою та іншими витратами, якщо такі були присутні;

1.5. У разі ремонту агрегату чи автомобіля, гарантія поширюється тільки на виконані роботи та використані комплектуючі;

1.6. Агрегати підлягають поверненню або обміну протягом 14 днів з моменту продажу, за умови цілісності гарантійних пломб/міток. За умови 
погодження з Постачальником допускається пошкодження клієнтом пломб/міток, при цьому клієнт зобов’язаний вести відеофіксацію події.
При поверненні комплектних двигунів навісне обладнання має бути встановленим на двигун. У разі невиконання цієї умови, Постачальник має 
право утримати с клієнта грошову суму яка дорівнює вартості робіт по відновленню комплектності двигуна;

1.7. Постачальник не компенсує вартість витрат на зняття і встановлення агрегату на сторонньому СТО, послуги транспортних компаній, тех. 
рідини, ущільнювачі, прокладки та інші витратні матеріали, які застосовувались під час встановлення агрегату;

1.8. Термін гарантії починається з дати продажу товару Покупцеві. Датою продажу вважається дата отримання товару на складі компанії-
перевізника або дата отримання товару на складі Постачальника. У разі встановлення агрегату на сервісі Постачальника, датою початку 
гарантійного обслуговування вважається дата випуску автомобіля Покупця з сервісу;

1.9. У разі виникнення відхилень в роботі встановленого Б/В або відремонтованого агрегату чи запчастини (сторонні шуми, нерівномірна робота та 
ін.), покупець зобов'язаний негайно припинити експлуатацію транспортного засобу та зв'язатися з представником Постачальника для консультації 
про можливість подальшої експлуатації. Постачальник залишає за собою право відмовити Покупцеві в гарантійному обслуговуванні в разі 
невиконання цього пункту;

1.10. Постачальник несе відповідальність за транспортний засіб Покупця, який знаходиться на території Постачальника на протязі всього періоду 
гарантійних розглядів;

1.11. Постачальник не несе відповідальність за збереження особистих речей, залишених в транспортному засобі Покупцем.

2. Зобов'язання Постачальника по розгляду рекламації:
2.1. Рекламація розглядається та ухвалюється рішення протягом 14 днів з моменту надходження агрегату і документів, зазначених у пункті 3;

2.2. У разі задоволення рекламації агрегат підлягає ремонту без додаткових фінансових витрат замовником. Витрати на технічні рідини 
Постачальник не компенсує;



2.3. Заміна агрегату на аналогічний (при наявності відповідного на складах компанії) або повернення грошових коштів (по проходженню 14-ти 
денного терміну з дня продажу) за куплений товар можливе тільки при не ремонтопридатності старого;

2.4. У разі незадоволення рекламації - повідомити замовника про повернення наданого агрегату (запчастини) без надання послуг по його ремонту. 
Якщо замовник в 7-денний термін з моменту відповіді не забере агрегат (запчастину) або автомобіль з філії, то компанія не несе відповідальності за 
його зберігання;

2.5. У разі, якщо несправність агрегату або запчастини визнається гарантійною, то компанія зобов’язується безкоштовно перевстановити агрегат 
тільки в разі його первинного встановлення на сервісі Постачальника;

2.6. У разі, якщо несправність агрегату або деталі визнається гарантійною, Постачальник компенсує Покупцю вартість доставки агрегату (в обидві 
сторони) транспортною компанією на свій склад.

3. Для розгляду рекламації замовник повинен надати наступний пакет документів:
3.1. Гарантійний талон на агрегат;

3.2. Копію наряд-замовлення СТО на встановлення і зняття запчастини із записом про гарантійні зобов'язання і змістом повної інформації про СТО 
(назва, адреса, телефони і т. д.), про автомобіль (марка, модель, рік випуску, двигун, № кузова, пробіг);

3.3. Накладну або чек, згідно з якими рекламаційний агрегат (запчастина) був придбаний;

3.4. Акт рекламації, заповнений на СТО, де встановлювався агрегат (запчастина), з повними даними про автомобіль (номер кузова, параметри 
двигуна, пробіг автомобіля на момент встановлення і на момент зняття запчастини) з описом дефекту агрегату (запчастини).

4. Гарантійні зобов'язання не поширюються:
4.1. На комплектуючих які були використані під час ремонту агрегату:
•   надані клієнтом нові та Б/В;
•   китайського виробництва. Якщо під час ремонту агрегату будуть використані комплектуючі китайського виробництва майстер-приймальник зобов’
язаній проінформувати клієнта про відсутність гарантії на них. Інформація про використання китайських комплектуючих має бути відображена в 
бланку дефектування;

•   комплектуючі з клієнтського агрегату які були рекомендовані до заміни механіками але використані для ремонту за вимогою клієнта.

4.2. У разі продажу Б/В двигуна на гидрокомпенсатори, гідронатягувачі, заспокоювачі, натягувачі, планки ланцюга, помпу, термостат, гумовотехнічні 
вироби, ущільнюючі елементи, сальники і прокладки, електромагнітні або механічні клапана, датчики, свічки;

4.3. У разі продажу комплектного Б/В двигуна на деталі навісного обладнання (Постачальник не перевіряє навісне обладнання, що знаходиться на 
двигуні і не несе гарантію за його працездатність. Гарантійна підтримка навісного обладнання можлива тільки після їх додаткової перевірки і 
обслуговування. Проведення додаткової перевірки навісного обладнання окремо узгоджується з клієнтом та виконуються за рахунок клієнта.);

4.4. Доставка агрегату на склад або сервіс Постачальника після закінчення гарантійного періоду;

4.5. Наявність механічних пошкоджень агрегату;

4.6. Пошкодження агрегату які виникли внаслідок несправності інших систем агрегату  і пов'язаних з агрегатом механізмів;

4.7. У разі неправильного встановлення, підключення або запуску агрегату при монтажі. Якщо агрегат встановлювався не на сервісі Постачальника;

4.8. У разі недотримання гарантійних умов та умов пункту 5 на сервісне обслуговування агрегатів у гарантійний період.

5. Зобов’язання клієнта при встановленні та експлуатації агрегату:

5.1. Перевірити відсутність зовнішніх механічних пошкоджень двигуна при його отриманні (на пункті видачі перевізника  або постачальника);

5.2. Замінити моторну оливу та охолоджувальну рідину (відповідно рекомендації автовиробника), фільтр оливосистемы, повітряний фільтр, 
паливний фільтр, комплект ГРМ, помпу системи охолодження та термостат;

5.3. Перевірити положення міток ГРМ та технічний стан ланцюга ГРМ;

5.4. Перевірити паливну систему (ПНВТ, форсунок), виконати промивку всієї паливної системи;

5.5. Перевірити продуктивність турбокомпресора, виконати промивку або заміну інтеркулера та патрубків;

5.6. Перевірити працездатність системи охолодження двигуна (радіатори, вентилятор, приводи вентилятора, дифузор);

5.7. Очистити навісне обладнання від забруднення перед встановленням двигуна;



5.8. Результати перевірки паливної системи, системи охолодження та турбокомпресорів повинні бути супроводжені відповідними актами виконаних 
робіт з фактичними показниками продуктивності;

5.9. Перевірити герметичність системи охолодження переконатися у відсутності підтікань технічних рідин;

5.10. Дотримуватися технології першого запуску: вручну прокрутити (колінчатий вал) для закачування масла в гідрокомпенастори;

5.11. Виконати контроль тиску оливи механічним манометром при першому пуску двигуна та виконати контроль тиску оливи після прогріву двигуна.

5.12. Виконати комп'ютерну діагностику двигуна, перевірити параметри його роботи, при наявності видалити помилки.

З умовами гарантiї ознайомленний

Продавець ____________ / ____________ Покупець ____________ / ____________

Відсутність підпису покупця не позбавляє його від відповідальності за дотримання умов гарантії.


