
 

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 

 

Покупець: 
(ПIБ, телефон) 

(дата, документ) 

1. Загальні умови гарантії: 
1.1.гарантійний термін становить: 

- двигун б/в - 30 (тридцять) днів з моменту продажу (крім гідрокомпенсаторів); 
- двигун відновлений – 60 (шістдесят) днів з моменту продажу; 
- двигун новий - 120 (сто двадцять) днів з моменту продажу; 
- деталі та комплектуючі двигуна  - 14 (чотирнадцять) днів з моменту продажу; 
- термін гарантійного обслуговування агрегату може бути збільшений на 30 днів у разі його встановлення 
і технічного обслуговування протягом гарантійного періоду на сервісі Постачальника; 
- послуга ремонту ДВС  -  60 (шістдесят) днів з моменту продажу; 
- послуга з ремонту ДВС із встановленням на СТО Постачальника – 6 (шість) місяців з моменту продажу; 

 

1.2. гарантія на відновлений і новий двигуни підтримується тільки за умови першої заміни масла і масляного 
фільтра через 2000 км після встановлення двигуна і подальшими замінами кожні 8000 км; 
1.3. гарантія на б/в двигуни підтримується тільки за умови першої заміни масла і масляного фільтра через 8000 
км після встановлення двигуна; 
1.4. 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 набував двигун без навісного обладнання; 
1.5. в 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 відсутності слідів 
монтажу, збереження цілісності заводської упаковки та гарантійних пломб; 
1.7. компанія не компенсує вартість витрат на зняття і встановлення, послуги транспортних компаній, тех. рідини, 
прокладки та інші витратні матеріали, які пов’язані з несправністю 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 визначення поломки як не гарантійний випадок, Покупець зобов'язаний компенсувати Постачальнику 
всі витрати, пов'язані з доставкою агрегату, діагностикою та іншими витратами, якщо такі були присутні; 
1.10. у разі виникнення зміни в роботі встановленого 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; 
1.11. постачальник несе відповідальність за все майно Покупця, яке знаходиться на території  Постачальника 
на протязі всього періоду гарантійних розглядів. 

 
2. Зобов'язання компанії 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. в разі задоволення рекламації агрегат підлягає ремонту без додаткових фінансових витрат замовником; 
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. в 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 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 в наступних випадках: 
4.1.у разі продажу б/в агрегата на гидрокомпенсатори, 
гідронатягувачі, заспокоювачі, натягувачі, планки ланцюга, 
помпи, термостати, гумовотехнічні вироби та ущільнюючі 
елементи, сальники і прокладки, електромагнітні або 
механічні клапана, датчики, свічки; 

4.2.у разі продажу б/в агрегата  на деталі навісного обладнання 
двигуна (гарантійна підтримка на дані запчастини можлива 
тільки після додаткової перевірки і обслуговування. 
постачальник не перевіряє навісне обладнання, що 
знаходиться на двигуні і не несе гарантію за його 
працездатність); 

4.3. доставка агрегату на склад або сервіс Постачальника після закінчення гарантійного періоду; 
4.4. наявність механічних пошкоджень або ознак перегріву; 
4.5. пошкодження агрегату внаслідок несправності інших систем і пов'язаних з агрегатом механізмів; 
4.6. у разі неправильного встановлення, підключення або запуску при монтажі агрегату не на сервісі 
Постачальника; 
4.7. у разі порушення цілісності маркерних пломб на агрегаті без узгодження з Постачальником; 
4.8. несвоєчасний контроль рівня масла і охолоджуючої рідини в авто; 
4.9. у разі недотримання гарантійних умов на сервісне обслуговування відновлених агрегатів у гарантійний 
період. 

5. 
6. 

Рекомендації з встановлення та експлуатації: 
5.1. обов’язкова заміна масла, охолоджувальної рідини, масляного фільтра, повітряного фільтра, паливного 
фільтра, ременя ГРМ, роликів ГРМ, натяжителей ГРМ; 
5.2. перевірка міток ГРМ; 
5.3. перевірка паливної системи (ПНВТ, форсунок) безпосередньо перед встановленням двигуна, при виявленні 
в паливі сторонніх речовин (металевої стружки, сміття і т.д.) необхідна обов'язкова промивка всієї паливної 
системи; 
5.4. перевірка турбокомпресора безпосередньо перед встановленням, промивання або заміна интеркуллера; 
5.5. перевірка системи охолодження безпосередньо перед встановленням двигуна (помпа, термостат, радіатори, 
вентилятор, приводи вентилятора, дифузор); 
5.6. всі перевірки повинні бути супроводжені відповідними актами виконаних робіт з фактичними показниками 
продуктивності; 
5.7. обов'язкова перевірка тиску масла механічним манометром при першому запуску двигуна.  

 

Перелiк робiт з встановлення двигуна на авто: 
6.1.  при отриманні візуально оглянути двигун на відсутність 
зовнішніх механічних пошкоджень; 

6.2.  застосувати нові, відповідні допускам, мастильні та 
охолоджуючі рідини; 

6.3.  встановити нову помпу та новий термостат; 
6.4.  перевірити турбіну; 
6.5.  перевірити паливну систему (ПНВТ, форсунки та iнше); 
6.6.  встановити вимитe навісне обладнання; 
6.7.  замінити деталі навісного обладнання, якщо неможливо 
переконатися в її чистоті (відсутність металевої     стружки, 
сажі, бруду); 

6.8.  промити інтеркулер та радіатор системи охолодження; 
6.9.  встановити новий ремінь або ланцюг ГРМ; 



6.10. переконатися в правильності встановлення міток ГРМ.  
6.11. дотримуватися технології першого запуску: вручну прокрутити (колінвал) для закачування масла в 
гідрокомпенастори, щоб не перескочив ланцюг або ремінь ГРМ; 
6.12. перший запуск двигуна здійснити з підключенням манометра тиску масла; 
6.13. контроль тиску масла і температури двигуна пiсля запуску; 
6.14. перевірка (опресовування) системи охолодження; 
6.15. комп'ютерна діагностика для видалення помилок і перевірки параметрів роботи двигуна. 

З умовами гарантiї ознайомленний 

   Продавець ____________ / ____________      Покупець ____________ / ____________ 

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


