
 

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 

 

Покупець: 
 (ПIБ, телефон) 

 

 (дата, документ) 

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

-  механічні КПП і роздавальні коробки б/в - 14 (чотирнадцять) днів з моменту продажу; 
-  автоматичні КПП б/в - 14 (чотирнадцять) днів з моменту продажу; 
-  механічні КПП і роздавальні коробки відновлені - 30 (тридцять) днів з моменту продажу; 
-  автоматичні КПП відновлені - 30 (тридцять) днів з моменту продажу; 
-  деталі та комплектуючі до КПП, АКПП, РКП  - 14 (чотирнадцять) днів з моменту продажу; 
-  послуга з ремонту КПП, АКПП, РКП  -  30 (тридцять) днів з моменту продажу; 
-  послуга з ремонту КПП, АКПП, РКП із встановленням на СТО Постачальника – 6 (шість) місяців з 
моменту продажу; 

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

 1.3. агрегати підлягають поверненню або обміну протягом 14 днів з моменту продажу, за умови відсутності 
слідів монтажу, збереження цілісності заводської упаковки та гарантійних пломб; 

 1.4. 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; 
1.5. 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); 
1.6. гарантійне обслуговування здійснюється тільки після надання Покупцем агрегату/запчастини на склад 
Постачальника або після надання автомобіля Покупцем на СТО Постачальника; 
1.7. 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. 

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. 

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



 4.2. наявність механічних пошкоджень або ознак перегріву; 
4.3. пошкодження агрегату внаслідок несправності інших систем і пов'язаних з агрегатом механізмів; 
4.4. у разі неправильного встановлення, підключення або введення в експлуатацію агрегату не на СТО 
Постачальника; 
4.5. у разі неправильної експлуатації автомобіля або агрегату;  
4.6. у разі порушення цілісності маркерних пломб на агрегаті без узгодження з Постачальником; 
4.7. у рази недотримання рекомендацій з встановлення агрегата; 
4.8. підтікання мастила через гумовотехнічні вироби та ущільнюючі елементи, сальники і прокладки у разі 
продажу б/в агрегата (КПП, АКПП, РКП); 
4.9. несправність агрегата спричинена через електромагнітні або механічні клапана, датчики, деталі 
навісного обладнання агрегата, а також будь-які несправності агрегату, пов'язані з несправністю 
гідротрансформатора АКПП у разі продажу б/в агрегатів (КПП, АКПП, РКП); 
4.10. у разі недотримання гарантійних умов на сервісне обслуговування відновлених агрегатів у гарантійний 
період. 

 
 5. Рекомендації з встановлення та експлуатації: 

5.1. протягом усього гарантійного періоду забороняється використання будь-яких присадок або інших добавок 
у масло без узгодження з Постачальником; 
5.2. заміна масла (та її правильну перевірку рівня), масляного фільтра (якщо це передбачено конструкцією), 
гумовотехнічних виробів та ущільнюючих елементів; 
5.3. всі перевірки повинні бути супроводжені відповідними актами виконаних робіт з фактичними показниками 
продуктивності; 
5.4. після  установки  АКПП треба  обов'язково проводити дігностику системи на наявність помилок, 
видалення старих помилок  та адаптацією агрегата на авто, тільки після цього проводити тестові 
випробування; 
5.5. перед встановленням МКПП треба  обов'язково проводити дігностику системи зчеплення, маховика, 
механизмів  перемикання передач (тросів, куліс, тяг, циліндрів зцеплення); 
5.6. після тестових випробувань провести контрольну перевірку рівня масла, перевірку наявності підтікання 
масла. 

 
 
  
 

З умовами гарантiї ознайомленний 

   Продавець ____________ / ____________      Покупець ____________ / ____________ 

 



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


