
 

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН 

 

Покупець: 
(ПIБ, телефон) 

(дата, документ) 

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

- пневмобалони, пневмокомпресори, блоки клапанів підвіски – 12 
(дванадцять) місяців з дня продажу; 
- комплектуючі та ЗЧ пневмобалонів, пневмокомпресорів та 
блоків клапанів підвіски - гарантія не поширюється; 
- послуги з ремонту пневмобалонів, пневмокомпрессорів, 
блоків клапанів – 12 (дванадцять) місяців з дня продажу; 
- пневмобалони, пневмокомпресори, блоки клапанів підвіски 
б/в - гарантія не поширюється; 
 

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; 
1.8. 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         
разі невиконання цього пункту; 
1.9. 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. 

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. при наявності механічних пошкоджень (різьбові і шліцьові з'єднання, закушування, гнутості, дефекти 
корпусу); 
4.2. при виникненні несправностей в результаті дій третіх осіб (непрофесійне виконання робіт на іншому 
автосервісі, порушення гарантійних маркувань) або дії непереборної сили, пожежі, повені або ДТП; 
4.3. наявність сторонніх предметів, рідин всередині агрегату; 
4.4. самостійне встановлення покупцем або третіми особами додаткових пристроїв, не передбачених 
заводом-виробником; 
4.5. обладнання експлуатувалося з відхиленням від встановлених норм мережі електроживлення; 
4.6. некоректна робота з регулювання розвалу / сходження. 
4.7. установка і експлуатація вузла / агрегату на несправній підвісці 
4.8. механічні пошкодження еластичних елементів, сальників за допомогою впливу сторонніх предметів або 
некоректного встановлення. 

 5. Рекомендації з встановлення та експлуатації: 
5.1. монтаж / демонтаж агрегатів повинен проводиться на спеціалізованих СТО, кваліфікованими фахівцями; 
5.2. при монтажі / демонтажі не допускається використання пневматичного інструменту (є ризик порушити 
різьбове кріплення, пошкодити еластичні елементи і пошкодити агрегат; 
5.3. при заміні деталей пневмопідвіски робити заміну реле і фільтра пневмопідвіски; 
5.4. при фіксації кріплень використовувати спеціалізований інструмент; 
5.5. всі електричні роз'єми перевірити на цілісність; 
5.6. всі кільця ущільнювачів (будь то мідні, або гумові) підлягають заміні; 
5.7. остаточне затягування кріпильних елементів пневмобалона необхідно проводити під навантаженням власної 
ваги автомобіля; 
5.8. не допускати використання агрегатів (пневмобалонів, пневмокомпресорів, блок клапанів) при несправних 
деталях, вузлах і агрегатах підвіски транспортного засобу; 
5.9. не можна допускати використання пневмобалона при несправному амортизаторі (можливе попадання масла 
на гумові елементи пневмобалону, що призводить до швидкого виходу останнього з ладу); 
5.10. завжди проводити регулювання розвал-сходження при заміні / ремонті деталей підвіски; 
5.11. перед встановленням пневмобалона необхідно провести процедуру підготовки - очистити місця кріплення, 
переконатися в справності амортизатора (в разі становлення балона у вісь амортизатора); 
5.12. не допускати попадання абразивних частинок в систему пневмопідвіски (при проведенні ремонту необхідно 
дотримання чистоти); 
5.13. необхідно переконатись у правильному положенні пневмобалона щодо місць кріплення на амортизаторі та 
на кузові автомобіля; 
5.14. не допускати роботу на скручування гумового рукава між верхньою і нижньою частинами балона 
(встановлення пневмобалона повинен проводити фахівець!); 
5.15. при встановленні пневмобалона на амортизатор необхідно контролювати коректність установки в 
спеціальні посадочні місця; 
5.16. не допускати опускання транспортного засобу з підйомника на спущений балон. 

 



З умовами гарантiї ознайомленний 

Продавець ____________ / __________   Покупець               ____________ / ____________ 

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


