Inchcape Protection garantija
Inchcape Protection 6 mēnešu garantija sniedz
ļoti daudz priekšrocību. Ja garantijas darbības
laikā materiāla vai ražošanas defekta dēļ salūzt
tajā ietilpstoša sastāvdaļa, mēs segsim visas ar tās
labošanu vai nomaiņu saistītās izmaksas, t.i. maksu
par darbu un rezerves daļām, ieskaitot PVN.
Inchcape Protection garantija sedz remonta un
nomaiņas izmaksas:
• Dzinējam;
• Pārnesuma kārbai;
• Katalizatoram (Katalītiskajam konvertierim);
• Priekšējai un aizmugurējai asij (izņemot
amortizatorus un MacPherson sistēmu);
• Stūres iekārtai;
• Bremžu sistēmai (izņemot normāli dilstošas
detaļas: bremžu uzlikas, bremžu diskus, bremžu
lokus un bremžu trumuļus);
• Gaisa kondicionēšanas sistēmai (izņemot
kondicioniera gāzi (aukstuma aģentu));
• Apsildes sistēmai;
• Audio sistēmai (ja tā uzstādīta rūpnīcā);
• Visai elektrības sistēmai kopumā, kā arī dzinēja
vadības sistēmai, centrālās atslēgas sistēmai,
ABS, elektriski regulējamo sēdekļu sistēmai
un elektronisko drošības un komforta sistēmu
sastāvdaļas, kas Jūsu automobilī uzstādītas rūpnīcā.
Inchcape Protection 6 mēnešu garantija
neattiecas šādām pozīcijām un situācijām:
• Garantija zūd, ja klients pārkāpj regulāro
tehnisko apkopju grafiku par 1500 km vai 30
dienām, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais;
• Regulēšanas darbi;
• Normāls nodilums (piemēram, bremžu un sajūga
detaļām);
• Tehnisko apkopju detaļas;
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• Riepas;
• Ūdens radīts bojājums (piemēram, ūdens iekļuve
dzinējā pēc braukšanas dziļā peļķē);
• Gaisa piesārņojums, vētras izraisīti postījumi,
akmens šķembu radīti bojājumi, skrāpējumi,
automašīnai nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu
izmantošana;
• Nepareizi uzstādītas detaļas un aksesuāri;
• Nevērības, plūdi, ceļu satiksmes negadījums;
• Automašīnas nepiemērota izmantošana,
piemēram, rallijam sacīkstēm;
• Automašīnai veiktas neatļautas modifikācijas;
• Izmantotas neatļautas remonta metodes;
• Nepiemērotas degvielas lietošana;
• Nepiemērotas eļļas vai šķidrumu lietošana, dīlera
neapstiprinātas eļļas vai degvielas piedevu,
skalošanas vielu izmantošana;
• Neoriģinālo rezerves daļu izmantošana
garantijas remontiem, atsaucēm un bezmaksas
tehniskajām apkopēm;
• Stikli – (garantija attiecas vienīgi uz sildelementu);
• Sēdekļi – (garantija attiecas uz elektronisko
sildelementu un mehāniskajām detaļām);
• Interjera un eksterjera apdare;
• Izplūdes sistēma (garantija attiecas uz katalītisko
konverteru un DPF);
• Amortizatori un MacPherson statnes;
• Agregātu dzensiksnas, spuldzes, drošinātāji,
lampas, baterijas tālvadības pultij.
Inchcape Protection 6 mēnešu garantija nesedz:
• Normālu detaļu nodilumu un darbu par šo
detaļu nomaiņu (amortizatorus un MacPherson
sistēmu, agregātu siksnu, akumulatoru, spuldžu,
drošinātāju, lukturu nomaiņa nav iekļauta);
• Bojājumus, kas radušies, ja automobiļi bijuši
atstāti novārtā, veikta to neatļauta pārbūve,
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izmantoti sacīkstēm vai rallijiem;
• Virsbūves apdares un krāsošanas darbus;
• Stiklu nomaiņas darbus;
• Polsterējumus un interjera apdari, kā arī diagnostikas
un apkopes darbus.
Jums kā automašīnas īpašniekam, lai saglabātu
savu automašīnu vislabākajā stāvoklī un saglabātu
automašīnas garantiju jāveic visas automašīnas tehniskās
apkopes un pārbaudes atbilstoši grafikiem un prasībām,
kas norādītas automašīnas garantijas grāmatiņā saskaņā
ar rūpnīcas noteiktajiem standartiem.
Lai Jūs kā automašīnas īpašnieks vienmēr būtu
pārliecināts, ka Jūsu automašīnai visi darbi tiek veikti
saskaņā ar rūpnīcas norādītajiem un tiek izmantotas
atbilstošās detaļas un šķidrumi, mēs iesakām Jūs
garantijas laikā apmeklēt dīlera servisu.
Automašīnas īpašniekiem vajadzētu:
• Nodrošināt, ka automobili nodot pilnvarotajam
dīlerim garantijas remontdarbu veikšanai pēc iespējas
ātrāk pēc defekta pamanīšanas.
• Nodrošināt, ka transportlīdzekļa apkopi, saskaņā
ar automašīnas apkopju grafiku un dīlera
rekomendācijām (Garantija zūd, ja klients pārkāpj
regulāro tehnisko apkopju grafiku par 1500 km vai 30
dienām, atkarībā no tā, kas iestājas pirmais).
• Nodrošināt, ka transportlīdzekļa apkopē tiek izmantotas ražotāja rekomendētās detaļas un šķidrumi.
• Nodrošināt, lai ekspluatācijas darbu reģistrs garantijas
grāmatiņā tiktu aizpildīts un lai rēķini tiktu saglabāti
kā pierādījums, ka transportlīdzekļa apkope veikta
pareizos intervālos un saskaņā ar Tehniskās apkopes
grafiku, izmantojot pareizās detaļas un šķidrumus.
Tas palīdzēs, ja būs nepieciešams sastādīt garantijas
prasību par defektiem, kurus var ietekmēt nepareizi
ekspluatācijas intervāli vai veiktie darbi.

