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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Právní odpovědnost fy PERKINS/BEL za záruky

Záruky na nové motory
Výrobky, na které se tyto podmínky vztahují
Tyto záruční podmínky se týkají motorů řad Serie 400, Serie 800 a Serie 1100
Délka záruky
Motor musí být uveden do provozu během 12 měsíců od data vyskladnění motoru firmou
PERKINS. V případě, že tento termín bude překročen, je třeba požádat distributora o
prodloužení záruky.
Záruční doba trvá 24 měsíců od data dodání nového motoru prvnímu uživateli nebo 2000
motohodin pro motory Serie 400, respektive 3000 motohodin pro motory Serie 800 a
Serie 1100 dle toho, co nastane dříve. Pokud je počet motohodin překročen dříve než za
12 měsíců provozu, trvá záruka 12 měsíců
Rotační elektrické součásti
Rotační elektrické součásti jsou kryty zárukou 12 měsíců od data dodání motoru prvému
uživateli.
Hlavní součásti
Níže vyjmenované hlavní komponenty jsou pokryty prodlouženou zárukou 36 měsíců od
data dodání motoru prvému uživateli:
- odlitek bloku válců
- odlitek hlavy válců
- kliková hřídel (s výjimkou ložisek)
- vačkový hřídel
- ojnice.
Záruční doba málo používaných motorů
Pokud motor odpracuje ročně méně než 500 motohodin, záruka se prodlužuje na 3. rok a
trvá do konce 3. roku nebo do dosažení 1500 motohodin dle toho, co nastane dříve.
Další prodloužená záruka může být poskytnuta pro určité oblasti a speciální podmínky. Pro další
informace kontaktujte Oddělení záruk firmy Perkins/BEL..
Rozsah záruky
Firma Perkins/BEL odstraní všechny závady výše uvedených motorů, způsobené montáží
nebo vadou materiálu, a to podle svého uvážení buď opravou nebo výměnou vadných
součástí , přičemž přebírá zodpovědnost za cestovní, pracovní a materiálové náklady
vzniklé při odstraňování těchto závad. Normy ND a práce musí být odsouhlaseny firmou
Perkins Engines Limited. Všechny opravy musí být provedeny autorizovaným místem
firmy Perkins.
K motorům nebo náhradním komponentům dodaným v záruční lhůtě se váže
pokračování záruční doby. S motory a komponenty vyměněnými v záruce musí být
nakládáno v souladu se směrnicemi firmy Perkins.
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V případech, kdy je to účelné a nezbytné u průmyslových motorů , motorů pro
elektrocentrály a motorů pro dopravní prostředky, lze záruku rozšířit o náklady spojené s
demontáží a následnou montáží , a to o max. 15 hodin práce, u lodních motorů max. o 18
hodin práce. Pro motory řady 400 Series , max. uznatelná doba pro demontáž a následnou
montáž je 10 hodin.
Zařízení jiných výrobců dodaná firmou Perkins
Všechny komponenty dodané a montované firmou Perkins před vyskladněním jsou kryty
zárukou s těmito výjimkami: palivová vstřikovací zařízení a elektrická zařízení jsou
servisována organizací dodavatele těchto zařízení, která provede zdarma všechny uznané
záruční opravy. Náklady budou uhrazeny firmou Perkins podle běžných záručních
postupů.
Omezení a výjimky
Na vstřikovací trysky je poskytována záruka po dobu prvých 50 hodin provozu motoru.
Firma Perkins neručí za následující případy:
• za příslušenství a zařízení nenamontovaná firmou Perkins
• za motory, které byly bez předchozího písemného souhlasu firmy Perkins provozovány
jiným způsobem, než ke kterému jsou určeny
• za motory a díly, které byly podle názoru firmy Perkins upraveny, užívány, udržovány,
opravovány nebo skladovány jiným způsobem, než podle doporučení vydaných
firmou Perkins
• za motory a díly, jejichž originální číslo nebo označení bylo odstraněno nebo změněno
• za náklady na běžnou údržbu a pravidelné servisní prohlídky motoru
• za náklady na vlečení, přepravu, stravování, přesčasy, pracovní náklady uživatele a
pronájem speciálních zařízení
• za spotřební díly, které jsou firmou Perkins vyspecifikovány v uživatelském manuálu s
výjimkou případů, kdy je výměna těchto dílů nezbytná s ohledem na povahu
poruchy a nelze rozumně požadovat, aby tyto položky hradil sám majitel
• za snížení provozního výkonu motoru přiměřenému stáří, najetým kilometrům a
odpracovaným motohodinám, dále pak postupné ztráty komprese motoru, zvýšené
spotřebě oleje způsobené běžným provozem
• za poruchy způsobené okolnostmi vymykajícími se kontrole jako např. právní spory,
požár, povětrnostní podmínky, vládní rozhodnutí, nedostatek materiálu, poruchy v
zásobování elektrickým proudem , nepředvídatelný kolaps
výrobního
strojírenského zařízení, válka, apod.
• za jakékoli garanční požadavky nahlášené později než 60 dní od vzniku poruchy
Odpovědnost firmy Perkins/BEL za tyto záruky je omezena pouze do výše vlastních
nákladů na opravu nebo výměnu dílů svého autorizovaného zástupce, jak již bylo
uvedeno
Firma Perkins/BEL nebude odpovědná ať ze smlouvy nebo z pochybení za jakékoli jiné
ztráty, škody nebo výdaje, ať přímé , nepřímé nebo následné, utrpěné majitelem nebo třetí
stranou, a jakékoli další garance vyjádřené nebo uplatněné, statutární nebo jiné jsou
výslovně vyjmuty do té míry, že mohou být právně rovněž vyjmutelné.
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