Bónusz garancia feltételei
A Honda gépek beüzemelése csak márkakereskedésekben történhet. Ellenkező esetben a beüzemelésből
adódó problémák nem képezik a garancia tárgyát!
1. évi garancia:





A törvényben foglaltak szerint jár, amennyiben a garanciafüzetben leírt valamelyik kizáró tényező nem
teljesül.
A garanciafüzet hiánytalanul és helyesen ki van töltve.
Ajánlott a „beüzemelés vagy 0 revízió” mező kitöltése Honda márkakereskedő által
A garancia nem vonatkozik:
- Az üzemanyag minősége miatti meghibásodásokra:
Dugulások
A motor nem jár egyenletesen
A motor nem indul a dugulás miatt
- A motorolaj minősége vagy mennyisége miatti meghibásodásokra
- Ha nem a kezelési útmutatónak megfelelően lett használva a gép
- A kezelési utasításban megjelölt időszakos karbantartások elhanyagolása esetén
- Versenyen való részvétel esetén
- A természetes elhasználódásokra, kopásokra
- Ha a gépet nem megfelelően használták extrém körülmények között:
Erősen poros környezet – a levegő előszűrése
Erősen nedves környezet
Extrém – 1000 m - tengerszint feletti magasság
Extrém hőmérsékleteken történő folyamatos üzemeltetés (-10 o C alatt, +30 o C felett)
- Amennyiben nem a gyári, vagy a Honda márkaszerviz által elvégzett beállításokkal üzemeltetik a gépet
- Amennyiben nem a gép felhasználási körének megfelelően használják azt
- Nem eredeti Honda alkatrészek használata esetén
- Bármilyen, nem Honda márkaszerviz által elvégzett módosítások, összeépítés esetén
- Bármely olyan károsodás esetén, amely nem a Honda előírásai szerint végzett javítási vagy karbantartási
módszer alkalmazásából adódik





Bérbe adott gépek korlátozott garanciát élveznek: a jótállási idő 30 napra korlátozódik ha a gépet gazdasági
vagy szakmai tevékenysége körébe tartozó célból – kölcsönzési vagy kereskedelmi demonstrációs célból,
bérmunka végzésének céljából használják fel.
A nem megfelelő szállításból vagy tárolásból adódó hibákra.

2. évi garancia:







A garanciafüzetben a „beüzemelés vagy 0 revízió” mezőben Honda márkakereskedő bélyegzője és aláírása
szerepel. Aktuális névsorukat honlapunkon a www.hondakisgepek.hu –n lehet megtekinteni.
A gép honlapunkon (www.hondakisgepek.hu) történő regisztrációja valós adatokkal. Az online adatlap
valótlan adatokkal, illetve mindössze a gépet értékesítő kereskedő adataival történő kitöltése , a bónusz
garancia azonnali megszűnését vonja maga után.
Az első üzemeltetési év utáni átvizsgálás, melyet kizárólag Honda márkaszerviz végezhet el a karbantartási
naplónak megfelelően. Az átvizsgálás tényét a garanciafüzetben az erre kijelölt helyen rögzíti a
márkaszerviz. Ha az átvizsgálás során kiderül, hogy a nem garancia körébe tartozó anyagok, alkatrészek
cseréje szükséges, azt az Ügyfél a márkaszervizben be tudja szerezni térítés ellenében. Amennyiben ezen
alkatrészek nem lesznek kicserélve, a további bónusz garancia megvonható.
Továbbra is kizárólag eredeti alkatrészek használata.
3. évi garancia:







A garanciafüzetben a „beüzemelés vagy 0 revízió” mezőben Honda márkakereskedő bélyegzője és aláírása
szerepel. A gép) regisztrációja a www.hondakisgepek.hu oldalon valós adatokkal. Az online adatlap valótlan
adatokkal, illetve mindössze a gépet értékesítő kereskedő adataival történő kitöltése, a bónusz garancia
azonnali megszűnését vonja maga után.
A második üzemeltetési év utáni átvizsgálás, melyet kizárólag Honda márkaszerviz végezhet el a
karbantartási naplónak megfelelően. Az átvizsgálás tényét a garanciafüzetben az erre kijelölt helyen rögzíti
a márkaszerviz. Ha az átvizsgálás során kiderül, hogy a nem garancia körébe tartozó anyagok, alkatrészek
cseréje szükséges, azt az Ügyfél a márkaszervizben be tudja szerezni térítés ellenében. Amennyiben ezen
alkatrészek nem lesznek kicserélve, a bónusz garancia megvonható.
Továbbra is kizárólag eredeti alkatrészek használata.
További hasznos tanácsok:
Kérjük, hogy a garanciákhoz – legyen az első évi vagy bónuszgarancia – őrizzék meg a vásárlást igazoló
blokkokat, számlákat, mert ezzel lehet igazolni az eredeti alkatrészek használatát. Minden vásárláskor kérje,
hogy az eladó tüntesse fel a beszerzett alkatrész pontos megnevezését a könnyebb azonosítás érdekében.
Ne engedje, hogy illetéktelen, hozzá nem értő emberek szereljék a gépét! Ameddig a gép garanciaidőn
belül van, a garancia lejártáig a márkaszervizek kizárólagos gép szét- és összeszerelése kötelező. Ellenkező
esetben a garancia megszűnik.
Ne állítson saját kezűleg a gépen, ezzel olyan károsodást is okozhat, mely nem tartozik a garancia körébe.
Ha kérdése van a géppel kapcsolatosan, keressen minket az elérhetőségeink egyikén.
Ha használt, de még garanciális gépet vásárol, minden géppel kapcsolatos dokumentumot kérjen el az előző
tulajdonostól:







Vásárlási számla vagy nyugta
Garanciafüzet
Használati utasítás
Időszakos szervizekről szóló bizonylatok
Alkatrészek vásárlásáról szóló bizonylatok
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