12 mesiacov
Opel
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Záruka po servisnej prehliadke

I. Predmety plnenia
1. Doba platnosti záruky
V obchode s ojazdenými vozidlami ponúkate
svojmu zákazníkovi fixnú dobu platnosti záruky
12 mesiacov – nezávisle od toho, koľko kilometrov
zákazník v tomto časovom období s vozidlom prejde.
2. Platnosť záruky
Záruka platí na Slovensku, pri cestách na dovolenku a
služobných cestách aj v celej Európe.
3. Prevoditeľnosť
Záruka je viazaná na vozidlo a pri ďalšom predaji
prechádza na nového vlastníka.
4. Rozsah záruky
Záruka slúži Vašej čo najlepšej profilácii a odlíši Vašu
autopredajňu od konkurencie. Bližšie informácie o
rozsahu záruky nájdete na nasledujúcej strane.
5. Náhrada nákladov
Mzdové náklady vyplývajúce zo záruky sú uhrádzané
podľa normatívov pracovného času výrobcu,
materiálové náklady vyplývajúce zo záruky v krajnom
prípade podľa nezáväzných cenových odporúčaní
výrobcu a na základe prevádzkového výkonu
poškodeného dielu v čase vzniku škody nasledovne:

Vyrovnanie mzdových a materiálových nákladov
vyplývajúcich zo záruky sa uskutočňuje maximálne do
aktuálnej hodnoty vozidla v čase škodovej udalosti.
6. Udržiavanie záruky
Kupujúci má povinnosť nechať u predávajúcej firmy
vykonať práce súvisiace s prehliadkami a údržbou
odporúčané výrobcom (platí to aj pre cudzie
fabrikáty). Výkonom prác však možno poveriť aj
akýkoľvek iný autorizovaný servis uznaný pre danú
značku vozidla. Dôležité je, aby boli vystavené
fakturačné doklady.
7. Nebyrokratické uplatňovanie záruky
Pri škodovej udalosti informuje predajca alebo – keď
škoda nemôže byť u neho opravená, napr. pri
škodách v cudzine – zákazník spoločnosť CG pred
vykonaním opravy prostredníctvom platformy
CGClaimsWeb na stránke www.cgwebline.com,
telefonicky alebo faxom, o rozsahu škody a vyžiada si
povolenie pre opravu.
8. Ostatné poznámky
Pre vyššie uvedené stanovenia platia Všeobecné
záručné podmienky. Spoločnosť CG vyrovnáva škody
vyplývajúce zo záruky v zásade priamo servisu, ktorý
opravu vykonal, bez toho, aby mal kupujúci vopred
výdavky. V prípade, že náklady museli byť predom
uhradené (prevažne pri škodách v zahraničí),
spoločnosť CG vyrovnáva náklady vyplývajúce zo
záruky priamo kupujúcemu.

Kupujúcemu/Poistenému je počas prvých 90 dní
doby trvania záruky účtovaná minimálna spoluúčasť
na
mzdových
a
materiálových
nákladoch
vyplývajúcich zo záruky vo výške 300 EUR za škodovú
udalosť, pri započítaní jeho vlastného podielu podľa
prehľadu materiálových nákladov.
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II. Rozsah

MOTOR: Blok motora, skriňa kľukovej hriadele,

hlava valcov, tesnenie pod hlavou valcov,
skriňa piestových motorov, všetky vnútorné
súčasti súvisiace s obehom oleja, ozubený
remeň s napínacou kladkou, chladič oleja, olejová vaňa, spínač tlaku oleja, puzdro olejového filtra a zotrvačník/pohonná remenica
s ozubeným vencom

ROZVODOVKA: Skriňa rozvodovky (predného a

zadného pohonu, pohonu všetkých kolies)
vrátane všetkých vnútorných dielcov

HRIADELE NA PRENOS SILY: Kardanový hriadeľ,

ELEKTRONIKA MOTORA: Elektronické súčasti

zapaľovania s káblom zapaľovania ako jeho
súčasťou, elektrické vedenia elektronického
vstrekovača, elektronické riadenie motora, cievka zapaľovania a sonda lambda

MANUÁLNA / AUTOMATICKÁ

PREVODOVKA:

Skriňa prevodovky, všetky vnútorné súčasti
vrátane meniča točivého momentu a riadiaca
jednotka automatickej prevodovky

hriadeľ na pohon ôs, kĺb pohonu a z ovládania
preklzovania pohonu: senzory otáčok, elektronické riadiace zariadenie, hydraulická jednotka, akumulátor tlaku a čerpadlo

PALIVOVÝ SYSTÉM: Čerpadlo pohonných
hmôt, vstrekovacie čerpadlo, elektronické
konštrukčné dielce vstrekovacieho zariadenia
(napr. ovládacie prístroje, merače množstva a
hmotnosti vzduchu) a turbodúchadlo
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III. Prijímacie smernice pre vozidlá po servisnej prehliadke
Uzatvorenie záruky
Poisťovacia akciová spoločnosť CG Car-Garantie
poisťuje Vašimi zmluvnými partnermi vo vlastnom
mene predané, resp. sprostredkované ojazdené
osobné automobily, osobné automobily kombi,
terénne automobily značky Opel.
Doba platnosti záruky
Záruka môže byť poskytnutá s nasledujúcou dobou
platnosti:
•

12-mesačná doba platnosti záruky pre vyššie
uvedené osobné automobily, osobné automobily
kombi, terénne automobily, ktoré v čase začiatku
záruky nie sú staršie ako 6 rokov od prvej
registrácie a neprešli viac ako 150.000 km.

Uzavretie záruky
Záruka po servisnej prehliadke môže byť uzatvorená
len po vykonaní údržby v súlade s predpismi výrobcu
u autorizovaného predajcu vozidiel Opel. Záruka
začína v deň uzatvorenia záruky.
Po uzavretí zmluvy o záruke na portáli CGWEBline
bude zákazníkovi vydaný jeden vytlačený exemplár.
Jeden podpísaný exemplár si uschová predajca.

Vylúčenie zo záruky
Záruka nemôže byť poskytnutá na vozidlá, ktoré:
• sú staršie ako 6 rokov od prvej registrácie alebo
prešli viac ako 150.000 km
• boli aspoň dočasne využívané ako taxíky,
prenajímané
vozidlá,
vozidlá
požičovne
automobilov, vozidlá autoškoly, vozidlá orgánov
štátnej správy (napr. polícia, hasiči), pre kuriérske,
expresné a balíkové služby, na prepravu
zranených a telesne postihnutých ľudí, ako aj na
profesionálnu dopravu osôb
• sú profesionálne využívané vo firemnom
vozovom parku, ktorý sa skladá z viac ako piatich
automobilov
• sú predané profesionálnym priekupníkom
• sú registrované na predajcu
• nie sú schválené v EÚ, Švajčiarsku alebo Nórsku
• majú agregáty upravené na vyšší výkon napr.
Opel Irmscher), špeciálne vozidlá a špeciálne série.

Na požiadanie a po písomnom potvrdení
spoločnosťou CG môže byť záruka poskytnutá aj v
rozpore s vyššie uvedeným vylúčením vozidiel.

V prípade porušenia týchto prijímacích smerníc je spoločnosť CG oprávnená od zmluvného partnera požadovať
náhradu prípadných škodových plnení, ktoré poskytla.
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