Podmínky prodloužené záruky Volvo CE:
Prodloužená záruka není nabízena pro stroje s provedenými úpravami , pokud nejsou tyto úpravy
povinné z titulu místních právních předpisů týkajících se např. problematiky související
s bezpečností.

Specifikace součástek
Úplná prodloužená záruka vztahující se na stroje nabízí stejnou záruku i pro součástky jako
standartní garance, s výjimkou omezení stanovených v tomto dokumentu. Záruka vztahující se na
součástky a hnací jednotku je stanovena v podmínkách pro prodlouženou záruku na jednotky
pohonu.
Omezení
Prodloužená záruka neplatí do té míry, do jaké je pravděpodobné, že vada materiálu nebo vada
provedení, kvůli které je dovoláváno se garance, je důsledkem následujícího:
•

Stroj Volvo CE nebyl správně provozován či nebyla správně prováděna údržba podle
doporučení společnosti Volvo CE.

•

Stroj Volvo CE se podílel na nehodě z důvodu špatného zacházení, nebo jinak z důvodu
vnějšího napětí.

•

Předepsaný servis ani prohlídky nebyly prováděny ani, jak předepisuje Volvo CE, ani ve
správných lhůtách/ intervalech provozních časů.

•

Jakékoli těsnění bylo porušeno jakoukoli neoprávněnou osobou.

•

Provedení nástavby nebo změny základní specifikace stroje Volvo CE.

•

Servis či údržba byla provedena jinou dílnou než autorizovanou dílnou.

•

Použití dílů jiných než originálních dílů/ součástek Volvo CE.

•

Vada/ chyba se zhoršila z důvodu nepřijetí okamžitého a vhodného opatření ze strany
obsluhy po takových situacích, kdy vada/ chyba vešla ve známost nebo měla vejít ve
známost obsluhy, nebo po spuštění systému výstražných ukazatelů vozidla.

•

Použití olejů, maziv, Adblue®/DEF nebo paliva kvality odlišné od té stanovené společností
Volvo CE.

•

Stroj Volvo CE nesplňuje zákonné právní podmínky a požadavky na trhu, na kterém je
dovoláváno se rozšířeného krytí.

•

Použití motorové nafty jiné kvality, než specifikované pro váš konkrétní motor (viz návod
k použití), pokud motor nebude přeměněn a převeden s pomocí originální sady nářadí
Volvo CE, aby mohl odebírat jinou kvalitu motorové nafty. Na strojích Volvo CE, které jsou
provozovány v zemích s legislativou pro emise znečisťujících látek motoru, odpovídající
Tier 1/ Stupni I nebo vyšším, není v žádném případě dovoleno provádět přeměnu a převod
motoru.

•

Provoz v aplikacích /pracovních prostředích bez souhlasu společnosti Volvo CE
udělovaného pro stroj Volvo CE.

•

Provoz nad rámec kapacity a/nebo konstrukce stroje Volvo CE.

•

Opotřebení a běžné zhoršení výkonu včetně, avšak neomezujíc se na spotřebu oleje a
netěsnosti těsnících kroužků nebo těsných uzávěrů.

•

Chemická koroze a fyzická či mechanická eroze.

•

Neoprávněné změny nastavení paliva.

•

Provozování zařízení s nesprávnými hladinami nebo znečištěným palivem, znečištěnými
kapalinami nebo filtry.

•

Provozování při nastavení výkonu odlišného od standartní specifikace Volvo CE.

•

Zrychlené opotřebení součástek kvůli technice provozu nebo aplikaci.

Prodloužená záruka se nevztahuje na zařízení/ díly, nástavby nebo další instalace, které
nebyly smontovány/nainstalovány společností Volvo CE.
Prodloužená záruka se nevztahuje na pomocný materiál a díly a součásti podléhající běžnému
opotřebení zahrnující následující, avšak neomezujíc se na např.:
• Baterie
• Odvětrávače
• Žárovky
• Světla
• Sklo
• Obložení
•
•

Maziva
Klínové řemeny a další řemeny

•
•

Díly, nástroje a hrany ve styku
se zeminou a asfaltem
Čepy a pouzdra

•
•
•
•
•

Čerpadla na doplňování paliva
Pneumatiky
Řetězy pásů
Vedení pásů a desky pásů
Třecí kotouče a desky separátoru

• Tuky
• Fitinky, spojovací materiál
• Lišty stěrače (stírátka)
• Filtry
• Pojistky
• Materiály podléhající opotřebení na
lopatách, radlicích
• Odlitky na lopatách a radlicích
• Brzdové destičky, obložení, kotouče
a bubny
• Mazací trubky
• Hydraulické hadice, vedení
hydrauliky a spojovací materiál
• Vnější těsnicí kroužky a podložky
• Nátěry a potisky
• Separátory vody

Kompletní prodloužené záruky, vztahující se na stroje, nabízejí stejnou záruku i pro součástky
jako standartní garance, s výjimkou omezení stanovených v tomto dokumentu. Záruka vztahující
se na součástky a hnací jednotku je stanoveno podmínkami záruky pro jednotky pohonu.
Prodloužená záruka ještě podléhá následujícím omezením:
•

Na finišery pro pokládku asfaltových směsí, s výjimkou součástek ve styku s materiály, se
vztahují jen kompletní prodloužené záruky vztahující se na stroje. Součástky v přímém

styku s materiály jsou považovány za díly podléhající opotřebení, a tudíž se na ně žádná
prodloužená záruka nevztahuje.
•

Pro nakladače řízené prokluzem kol není nabízena prodloužená záruka vztahující se na
součástky a hnací jednotky.

•

Prodloužená záruka se nevztahuje na:

o Příslušenství
o Konverzní kity a jakékoli další druhy dílů, které se na stroji Volvo CE nevyskytovaly, když
byl dodán prvnímu koncovému uživateli.
o Jakékoli opravy, pokud byl zastaveno nebo pozměněno počítadlo motohodin pro
plánování servisních úkonů, nebo bylo zkresleno skutečné použití stroje Volvo CE.
o Jakékoli opravy, pokud byl stroj Volvo CE předmětem vývozu z regulovaného trhu na
neregulovaný trh a na motoru stroje Volvo CE nebyla provedena přeměna a převod
s pomocí originální sady nářadí Volvo CE, aby motor mohl odebírat jinou kvalitu
motorové nafty.
•

•

Technická údržba musí být prováděna podle současného servisního plánu Volvo CE a servisní
příručky/ návodu k obsluze pouze s pomocí originálních součástek Volvo CE. Technickou
údržbu musí dále vést autorizovaný distributor / dealer Volvo CE po min. každých 500
hodinách nebo po šesti (6) měsících podle toho, která skutečnost nastane dříve. Rozšířené
krytí se nevztahuje na žádný náklad v souvislosti s technickou údržbou.
Všechny opravy v souvislosti s prodlouženou zárukou musí být prováděny pouze s pomocí
originálních součástek Volvo CE a ze strany autorizovaného distributora / dealera Volvo
CE.
Prodloužená záruka nebude podléhat žádnému přerušení.

Společnost Volvo CE neprovádí žádná jiná prohlášení, ani garance než ta výslovně shora
uvedená a neuznává žádné mlčky předpokládané garance jakéhokoli druhu včetně, avšak
neomezujíc se na kvalitu, výkon, obchodovatelnost nebo způsobilost pro konkrétní účel.
V důsledku toho, vyjma toho, jak je konkrétně stanoveno v tomto rozšířeném krytí, společnost
Volvo CE neuznává jakoukoli odpovědnost za přímou nebo nepřímou škodu, včetně následných
škod jakéhokoli druhu, náklady ani škody, které mohou plynout z vad materiálu nebo vad
provedení.
Tato prodloužená záruka platí za podmínky, že společnosti Volvo CE bude umožněn úplný přístup
ke všem elektronickým datům uloženým na jakékoli použitelné elektronické řídící jednotce.
Tyto podmínky rozšířeného krytí nahrazují veškeré dříve vydané podmínky prodloužených záruk.

Mezinárodní garance
Standartní garance Volvo CE se týká nových stavebních strojů Volvo CE.
Garance se vztahuje na díly/součástky, které se během záruční doby stanou nezpůsobilými
k použití kvůli vadám materiálu nebo vadám provedení.
Tato standartní garance platí po dobu 2.500 provozních hodin nebo dvanácti (12) měsíců podle
toho, která ze skutečností nastane dříve a začíná běžet od data dodání nových strojů Volvo CE
prvnímu koncovému uživateli. Garance vyprší na konci standartní záruční doby dvanácti (12)
měsíců po datu odeslání podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
Jde také o předváděcí stroje.
Záruční doba se neprodlužuje z důvodu jakéhokoli zastavení a stání, způsobeného výměnou,
zkouškou či opravou stroje Volvo CE nebo jakéhokoli z jeho předmětných dílů/součástek. Záruční
doba na opravené díly/ součástky podle této standartní garance je zbývající záruční dobou pro
dodaný stroj Volvo CE.
Během záruční doby se společnost Volvo CE zavazuje opravit určené vady materiálu nebo vady
provedení. Společnost Volvo CE nebo její autorizovaná dílna nebo dealer určí podle vlastního
uvážení nápravná opatření, která je nutno přijmout k tomu, aby vada byla opravena.
Tato standartní garance nekryje žádné z následujících nákladů, které mohou vzniknout
v souvislosti s garančními pracemi: cestovné (např. náklady za ujetou vzdálenost, dobu cesty,
ubytování a stravné), dopravné, práce přesčas, dodatečné přepravné a dodatečné náklady
balného.
Stroj Volvo CE na skladě u dealera Volvo CE nebo subdealera s více než 150 hodin provozního
času bude považován za dodaný prvnímu koncovému uživateli a záruční doba začne běžet od
tohoto dne.
Záruční doba na předváděcí stroje činí 2.500 provozních hodin nebo osmnáct (18) měsíců podle
toho, která ze skutečností nastane dříve, od převzetí do servisu jako předváděcího stroje.
Pokud bude předváděcí stroj prodán koncovému uživateli nejpozději šest (6) měsíců ode dne, kdy
byl převzat do servisu, bude standartní garance Volvo CE platná po dobu dvanácti (12) měsíců
nebo 2.500 provozních hodin podle toho, která ze skutečností nastane dříve, ode dne dodání
prvnímu koncovému uživateli. Bude-li předváděcí stroj prodán později než za šest (6) měsíců ode
dne, kdy byl převzat do servisu, bude ze standartní záruční doby Volvo CE proveden odpovídající
odpočet.
Omezení
Tato standartní garance neplatí do té míry, do jaké je pravděpodobné, že vada materiálu nebo
vada provedení, kvůli které je dovoláváno se garance, je důsledkem následujícího:
•

Stroj Volvo CE se používal způsobem jiným než, který je běžný, a nebyl správně
provozován či nebyla správně prováděna údržba podle doporučení společnosti Volvo CE.

•

Stroj Volvo CE se podílel na nehodě z důvodu špatného zacházení, nebo jinak z důvodu
vnějšího napětí.

•

Předepsaný servis ani prohlídky nebyly prováděny ani, jak předepisuje Volvo CE, ani ve
správných lhůtách/ intervalech provozních časů.

•

Jakékoli těsnění bylo porušeno jakoukoli neoprávněnou osobou.

•

Provedených úprav nedovolených základní specifikací stroje Volvo CE nebo nástaveb.

•

Použití dílů jiných než originálních dílů/ součástek Volvo.

•

Vada/ chyba se zhoršila z důvodu nepřijetí okamžitého a vhodného opatření ze strany
řidiče po takových situacích, kdy vada/ chyba vešla ve známost nebo měla vejít ve známost
řidiče, nebo po spuštění systému výstražných ukazatelů vozidla.

•

Použití olejů, maziv nebo Adblue®/DEF odlišných od těch stanovených společností Volvo
CE.

•

Stroj Volvo CE nesplňuje zákonné právní podmínky a požadavky na trhu, na kterém je
dovoláváno se garance.

•

Použití motorové nafty jiné kvality, než specifikované pro váš konkrétní motor (viz návod
k použití), pokud motor nebude přeměněn a převeden s pomocí originální sady nářadí
Volvo CE, aby mohl odebírat jinou kvalitu motorové nafty. Na strojích, které jsou
provozovány v zemích s legislativou pro emise znečisťujících látek motoru, odpovídající
Tier 1/ Stupni I nebo vyšším, není v žádném případě dovoleno provádět přeměnu a převod
motoru.

•

Jakýkoli stroj, na němž bylo odpojeno počítadlo motohodin, nebo bylo změněno zařízení
pro záznam o čase, takže skutečné užívání nelze hned snadno stanovit.

Tato garance se nevztahuje na díly (např. pneumatiky, motory), které jsou kryty zárukou
poskytovanou jinými výrobci nebo jejich zástupci. Stejně tak garance nezahrnuje zařízení/ díly,
nástavby nebo další instalace, které nebyly smontovány/nainstalovány společností Volvo CE.
Dále se tato garance nevztahuje na vícenáklady vzniklé kvůli zařízením/dílům, změnám originální
základní specifikace stroje Volvo CE nebo jiným instalacím, které byly smontovány/nainstalovány
někým jiným než Dodavatelem, což činí garanční práce obtížnější, nebo brání provádění garance.
Tato standartní garance se nevztahuje na žádný druh (i) běžného servisu nebo údržby, (ii)
běžného použití pomocného materiálu a dílů ani (iii) běžného opotřebení.
Rychleopotřebitelný materiál a díly a součásti podléhající běžnému opotřebení zahrnují
následující, avšak neomezujíc se na např.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Žárovky, vyjma žárovek s dlouhou dobou životnosti
Světla, vyjma utěsněných světlometů
Skla
Tuky
Fitinky, spojovací materiál
Lišty stěrače (stírátka)
Filtry
Pojistky
Výstelky, kromě zlomení třecích a separačních dílů
Maziva
Klínové řemeny, vyjma vad způsobených vadným dílem, na který se vztahuje tato
standartní garance

•
•

Díly, pracovní nástroje, zuby a břity ve styku se zeminou a asfaltem
Pneumatiky

Společnost Volvo CE neprovádí žádná jiná prohlášení, ani garance než ta výslovně shora
uvedená a neuznává žádné mlčky předpokládané garance jakéhokoli druhu včetně, avšak
neomezujíc se na kvalitu, výkon, obchodovatelnost nebo způsobilost pro konkrétní účel.
V důsledku toho, vyjma toho, jak je konkrétně stanoveno v této standartní garanci, společnost
Volvo CE neuznává jakoukoli odpovědnost za přímou nebo nepřímou škodu, včetně
následných škod jakéhokoli druhu, náklady ani škody, které mohou plynout z vad materiálu
nebo vad provedení.
Tato standartní garance platí za podmínky, že společnosti Volvo CE bude umožněn úplný přístup
ke všem elektronickým datům uloženým na jakékoli použitelné elektronické řídící jednotce.
Tato standartní garance nahrazuje veškeré dříve vydané záruční podmínky.

