Při koupi vozu z prodejní sítě Auto Place, máte možnost získat prodlouženou záruku srovnatelnou se
zárukou nového vozu po dobu 12 měsíců se svým produktem na mechanické vady Car Garant
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Všeobecné podmínky mechanické záruky pro
vznik finančních ztrát „Mechanická záruka Car
Garant“
Článek I.
Úvodní ustanovení
Za účelem poskytnutí záruky na prodávaný vůz,
zajišťuje Rakovnická obchodní společnost s.r.o. ve
prospěch kupujícího mechanickou záruku Car
Garant ( dále jen ROS )
Článek II.
Výklad pojmů
Pro účely této záruky se rozumí:
a) prodejce prodávané věci Rakovnická obchodní
společnost s.r.o., která věc prodává jako zboží v
rámci své podnikatelské činnosti,
b) kupující osobou, tj. fyzická nebo právnická
osoba, která motorové vozidlo koupila od prodejce
c) ojeté motorové vozidlo (dále jen „vozidlo“) věc,
která je předmětem koupě kupujícího od pojistníka
a je určená k tomu, aby se jí užívalo po delší dobu;
bližší určení motorového vozidla, na jehož poruchy
se pojištění vztahuje, je uvedeno v kupní smlouvě ,
která je nedílnou součástí všeobecných obchodních
podmínek ROS
d) doba mechanické záruky Car Garant je doba 12
měsíců a začíná plynout předáním vozidla
kupujícímu (pojištěnému)
e) náklady na odstranění vady se rozumí cena
náhradních dílů a náklady na práci v rozsahu, aby
náklady kompenzovaly kvalitu motorového vozidla
ke dni prodeje (nebo ty vlastnosti a stav
motorového vozidla před opravou vady).
f) vadou náhlá, neočekávaná, nenadálá nefunkčnost
nebo porucha dílů z důvodu poškození
způsobeného vadným materiálem, jeho
zpracováním nebo montáží ve výrobním závodě,
která vyžaduje pro opětovné řádné fungování
opravu anebo výměnu dílu.

Článek III.
Vznik, změna a zánik mechanické záruky Car
Garant
1. Záruka jednotlivého motorového vozidla vzniká
dnem podpisu kupní smlouvy, nebylo-li účastníky v
pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
2. Povinnost krytí záruky Car Garant prodávajícím
pro jednotlivého motorového vozidla nevznikne
přede dnem počátku záruky.
3. Záruka Car Garant vozidla může zaniknout
dohodou smluvních stran.
4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení
možnosti vypovědět mechanickou záruku Car
Garant jednotlivého vozidla před uplynutím
sjednané doby 12 měsíců.
Článek IV.
Úhrada mechanické záruky Car Garant
1. Úhrada je jednorázové a platí se najednou na
celou dobu mechanické záruky Car Garant. Výše
úhrady je uvedena na daňovém dokladu prodejce a
přímo na stránkách www.autoplace.cz ,v každé
kartě jednotlivého vozu.
2. Úhrada náleží prodejci vždy celé, i pokud by
mechanická záruka Car Garant zanikla před
uplynutím 12měsíců, za něž bylo zaplaceno.
Článek V.
Mechanická vada a rozsah krytí mechanické
vady
1. Mechanická vada je vznik škody na vozidle,
které je kryto touto zárukou Car Garant. S touto
vadou je spojen vznik povinnosti ROS odstranit na
jeho náklady vady vzniklé na vozidle kupujícího,
pokud jsou splněny všechny další podmínky a
pokud vady vznikly na těchto částech vozidla:
* motor - všechny mazané díly klikové skříně,
bloku válců a hlav válců, rozvodové mechanismy,
ventily, vodítka ventilů, ojnice, zdvihátka, vačkové
hřídele, systémy časování vačkového hřídele a
zdvihu ventilů, ozubený věnec setrvačníku,
pastorek startéru, olejové čerpadlo, písty a pístní
kroužky, válce, pístní čepy, ložiska, klikový hřídel
a ložiska, pohon rozdělovače, sací potrubí, sběrné
výfukové potrubí

* převodovka - manuální: ozubená kola, hřídele, řadící tyče,
synchronní spojky, řadící palce
- sekvenční: jako manuální, včetně hydraulických
ovládacích členů
- automatická: ozubená kola a planetové převody,
olejové čerpadlo, kroužky a hřídele, měnič
momentu, šoupátka a ventily, regulátor a hnací talíř
* hnací soustava – převodové hřídele, rozvodová
kola, diferenciál
* palivová soustava – vstřikovací čerpadlo,
vstřikovací jednotka, turbodmychadlo,
turbokompresor
* chladící soustava – čerpadlo, termostat,
ventilátor chladícího okruhu, vodní chladič, chladič
motorového oleje, výměník klimatizace, kompresor
klimatizace
* elektroinstalace – startér, alternátor, rozdělovač,
zapalování se systémem elektronického vstřikování,
motorek stěrače, elektrický spouštěč okna včetně
motorku, centrální zamykání dveří, všechny
ovládací prvky a signalizace na palubní desce
* brzdy – posilovače brzd, omezovače brzd a
regulátory zatížení, kompresor, regulace brzdného
tlaku, hydraulický blok ABS: vývěvy, čidla
podélných a úhlových rychlostí, systém dynamické
stability
* řízení – skříňka řízení, posilovač řízení, čerpadlo,
rozvodná soustava, včetně hadic a trubic.
2. Záruka Car Garant se vztahuje na vady, které se
vyskytly u krytého vozidla zárukou a byly
uplatněny u ROS v době trvání záruky, nebylo-li
v kupní smlouvě dohodnuto jinak.
3. Záruka Car Garant se vztahuje pouze na vady
nastalé na území CZ, pokud není v kupní smlouvě
uvedeno jinak.
Článek VII.
Výluky ze záruky Car Garant
1. Záruka se nevztahuje:
a) na vady způsobené zanedbanou nebo nesprávnou
údržbou nebo nesprávným užíváním věci,
b) na vady zapříčiněné vnějšími vlivy působícími
na věc,
c) na běžné opotřebení věci,
d) na výrobní vady odstraňované v rámci
hromadných akcí výrobce,
e) na škody vzniklé v přímé či nepřímé příčinné
souvislosti s vadou
f) dříve vzniklá vada byla opravena nedostatečně, tj.
jedná se o stejnou závadu, která již byla opravována
v zákonné záruční době ve lhůtě nejpozději 6
měsíců před vznikem uplatňované vady,
i) škody vzniklé živelními událostmi, při přepravě a
úmyslným poškozením,
j) způsobené dopravní nehodou, krádeží,
vandalismem, odtažením vozidla, přepravou
vozidla nebo jinou událostí, při níž vozidlo nebylo
ve věcném držení kupujícího,

k) vzniklé při soutěžních jízdách a závodech
vozidel, včetně přípravných jízd a zkoušek,
l) způsobené účinky nadměrného tepla nebo chladu
na vozidlo,
2. Záruka Car Garant se dále nevztahuje:
a) na součásti vozidla, které nejsou jeho originální
součástí nebo neodpovídají originálnímu katalogu
výrobce (originální náhradní díly) nebo byly
individuálně upraveny,
b) na všechny součásti karoserie, lak, skla, světla,
díly interiéru, čalounění, včetně čidel zatížení
sedadel a elektroinstalace spojené se sedadly
c) na veškeré netěsnosti mazací a palivové
soustavy, těsnění motoru, převodovky a
diferenciálu, (těsnění pod hlavou motoru) svíčky
zapalovací i žhavící, vstřikovače, klínové a ozubené
řemeny a kladky (pohon alternátoru, rozvodový
řemen a vodící a napínací kladky, filtry
(vzduchový, olejový, palivový, pylový),
d) všechny součásti spojky (spojkové obložení,
spojkové ložisko, setrvačník), brzdy (brzdové
obložení, brzdové kotouče a bubny), tlumiče
pérování, vzduchové měchy, kapaliny (chladící
kapalina, brzdová kapalina, hydraulická kapalina,
olej, palivo), spotřební materiál, všechny hadice,
gumové a pryžové součásti, všechny součásti
výfuku včetně katalyzátoru a lambda sondy, ventil
recirkulace výfukových plynů, vyhřívané sklo,
žárovky a xenonové výbojky, startovací jednotka
xenonové výbojky, akumulátor, pojistky, relé,
autorádio, navigační systém, videosystém, stírátka,
disky kol, pneumatiky,
e) na závady vzniklé na vozidlech, jejichž výkon
byl zvýšen dodatečnou úpravou
3. V pojistné smlouvě mohou být uvedeny další
příčiny vad, na něž se pojištění nevztahuje.
Článek VIII.
Plnění mechanické záruky Car Garant
1. Nastane-li mechanická škoda, která je kryta
zárukou Car Garant, ROS zajistí opravu vozu na
jeho náklady. Cena opravy nesmí překročit cenu
opravy u autorizovaného prodejce nových vozů ,
je-li kupující plátce DPH, tak hradí pouze
poměrnou část DPH . ROS vystaví daňový doklad
na opravu vozu pro účely daňové evidence a
poskytnutí záruky na provedenou práci a použité
N.D. dle § 1751 zákona č. 89/2011 Sb., občanského
zákoníku. ROS provede opravu vozu, tak aby u
prodaného vozidla byla zachována kvalita ojetého
motorového vozidla ke dni prodeje.
2. ROS je oprávněn požádat třetí osobu, která
k tomuto disponuje odbornou atestací, aby
posoudila příčinu vzniku vady, která je kryta
zárukou Car Garant.
3. ROS hradí náklady na opravu vyvolanou z jedné
mechanické vady maximálně do výše 50.000,- Kč
včetně DPH . V případě více mechanických vad
nastalých v době trvání záruky Car Garant , ROS
hradí náklady pouze do ceny obecné hodnoty
vozidla v době vzniku vady , je-li hodnota vozu
nižší než tato celková částka za provedené opravy,

pak ROS hradí náklady na opravy pouze do výše
obecné ceny vozidla a kupující je povinen doplatit
spol. ROS tento rozdíl.
Článek IX.
Povinnosti prodávajícího a kupujícího
1. Prodejce je povinen v kupní smlouvě uvést stav
motorového vozidla, zejména detailní popis vad
ojetého vozidla a zajistit seznámení kupujícího s
těmito vadami.
2. Kupující je povinen neprodleně písemně oznámit
prodávajícímu, že došlo k události, která by mohla
být důvodem vzniku práva na krytí mechanické
záruky Car Garant.
3. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu
veškerou součinnost potřebnou ke zjištění příčin a
druhu vady.
4. Pokud kupující odstranil vadu vozidla bez
předchozího hlášení a bez písemného souhlasu
prodávajícího, ROS nemůže uhradit tyto náklady na
provedené opravy.
5. Kupující je povinen zaznamenávat servisní
opravy či jiné záznamy do servisní knížky či jiného
obdobného dokladu řádně a v souladu se
skutečností. V případě vyskytnuté mechanické vady
je kupující povinen předložit pojistiteli veškeré
doklady . ( servisní knížka, VTP )
prokazující, že vozidlo absolvovalo pravidelné
servisní prohlídky dle plánu výrobce pro daný
model a typ.
Článek X.
Asistenční služby
Rozsah poskytovaných asistenčních služeb
AUTO PLACE ASISTENCE zahrnuje odtah vozu
do 2.000 Kč a ve stejné výši zapůjčení náhradního
vozu.
Článek XI.
Platnost
Tyto pojistné podmínky vstupují v platnost dnem
1. 6. 2014

