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Tisztelt vásárló! Gépjármű meghibásodásának javítása NEM KIZÁRÓLAG A ROSSZ ALKATRÉSZ 
CSERÉJÉRE vonatkozik. A meghibásodás okát, okait is fel kell tárni!
Kérjük a vásárlót/szervizet, hogy a GYÁRTÓI ELŐÍRÁSOKAT TARTSÁK BE!
Különös tekintettel a nagy értékű alkatrészek kapcsán, mert a nem megfelelő eljárás nagy anyagi 
hátránnyal és jótállás elvesztésével járhat!
Pl. 

-Befecskendező [Teljes üzemanyagrendszer tisztítása, az üzemanyagrendszerben 
elhelyezkedő, meghibásodást okozóható egységek ellenőrzése (nagynyomású pumpa 
rongálódása, kisnyomású pumpa rongálódása)]
-Nagynyomású pumpa (Teljes üzemanyagrendszer tisztítása, az üzemanyagrendszerben 
elhelyezkedő, meghibásodást okozóható egységek ellenőrzése)
-Turbó feltöltő [( Olajnyomás, olajozó csövek, túlnyomás a forgattyúsházban (motorkopás, 
kartergáz megrekedés), szívóoldal ellenőrzése, tisztítása (intercooler cseréje ha szükséges]
-Motor/Motorblokk (a motor működését befolyásoló minden egység ellenőrzése különös 
tekintette az olajnyomásra, puma motoroknál a befecskendezőkre)
-Kuplung (Kettős-tömegű lendítőkerék ellenőrzése, A váltó felhelyezésekor a váltó teljes 
súlyát a nyelestengelyen keresztül a kuplungtárcsára terhelése a tárcsa törését eredményezheti!)
 EGR szelep esetén a garanciális bejelentő mellé csatolni kell a Diagnosztikai készülék által 
jelzett hibakód fényképét vagy kinyomtatott Screenshot-ját! Ennek hiányában a garanciális igény 
elutasításra kerül!
A fenti példákban leírtak tájékoztató jellegűek és csak figyelemfelkeltés!

A jótállás rendezésének meggyorsításához lehetőség szerint csatolják:
-Vásárlás tényét igazoló számla vagy annak másolata.
-Forgalmi fénymásolat (amelyik kocsiba beszerelésre került az alkatrész).
-Beszerelési számla, munkalap, ami tartalmazza az alkatrészcseréjével összefüggésben
 elvégzett javítást, ellenőrzést.
-Kiszerelési számla vagy munkalap.

Kérjük Vásárlóinkat, Partnereinket, hogy nagy körültekintéssel járjanak el, mert a jótállással kapcsolatos 
bizonyítási eljárás igen költséges lehet és ha bebizonyosodik, hogy nem helytálló az igény átterheljük a 
vevőre a vizsgálat és járulékai díját!

Motorbox csapata



Garanciális jegyzőkönyv

      -     Gyártmánya, típusa: …………………………
- Gyártási év:            ………………………….
- Dízel / benzines:    …………………………. 

a beszerelés időpontja…………………………………………………  kilométeróra állás: ………………………………………………………...

a meghibásodás időpontja…………………………………………….. kilométeróra állás: ………………………………………………………….

tapasztalt jelenség: …………………………………………..  …………………………………………..  ………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

DÁTUM:……………………………..                                                                                  BÉLYEGZŐ:…………………………………………………….

…………………………….., 20....   …………… hó …………nap

………………………………….                     …………………………………
    kereskedő                     Vevő / bejelentő

FONTOS!

A jótállás / garancia rendezéséhez csatolandó dokumentumok:
-Vásárlás tényét igazoló számla vagy annak másolata.
-Forgalmi fénymásolat (amelyik kocsiba beszerelésre került az alkatrész).
-Beszerelési számla, munkalap, ami tartalmazza az alkatrészcseréjével összefüggésben elvégzett 
javítást, ellenőrzést.
-Kiszerelési számla vagy munkalap.

Számlaszám: ………………………………   A vásárlás dátuma: ………………………...

GÉPKOCSI ADATAI

A MEGHIBÁSODÁS KÖRÜLMÉNYEINEK LEÍRÁSA

A reklamáció bejelentésének időpontja:                      ……………………………….

A garanciális reklamáció rendeződésének időpontja:                       ………………………………. 

Az alkatrész megnevezése: Cikkszáma: 
        ………………………..        ……………………………….

Vevő neve:   ……………………………. Vevő címe, tel.:…………………………….……….…….
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