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Gyári Garancia (2017. január gyártási hónaptól) 

 

Az Isuzu által gyártott gépkocsik magas színvonalú termékek, melyek úgy készültek, hogy a 

legmagasabb igényeknek is megfeleljenek. Az Isuzu autószerelői folyamatos képzésen 

vesznek részt, hogy naprakész ismeretekkel rendelkezzenek a legújabb modellekről, 

módszerekről és eszközökről, így a javításokat gyorsan és pontosan végezhessék. Az Isuzu 

termékek mindegyike rendkívüli pontossággal készül, így biztosítva a legkiemelkedőbb 

működést és megbízhatóságot. 

Az Isuzu semmiféle garanciát nem vállal olyan sérülések esetén, melyek az Isuzu által nem 

jóváhagyott részek, gépkocsi ápolási cikkek, illetve tartozékok beszerelése vagy alkalmazása 

során lépnek fel. Annak érdekében, hogy a garancia mindvégig érvényben maradjon amíg Ön 

a gépkocsi tulajdonosa, ügyeljen arra, hogy kizárólag az Isuzu eredeti alkatrészeit és 

tartozékait használják és szereljék be gépkocsijába a hivatalos Isuzu márkaszervizekben. 

 

Garancia: 

A garancia az alábbiakban felsorolt kiegészítő felszerelések, kopó alkatrészek, folyadékok és 

kenőanyagok kivételével az új Isuzu gépkocsi minden gyári, gyártáskor beszerelt, eredeti 

alkatrészére kiterjed. A garancia nem érvényesíthető, ha az előírt szervizprogramot nem 

követik. A garancia nem vonatkozik a normál, valamint nehéz üzemi körülmények között 

kopó és fogyó alkatrészekre. 

 

A gépkocsira vonatkozó garanciális időtartam: 

Az Ön új Isuzu gépkocsijára vonatkozó gyári garancia az első forgalomba helyezéstől 

számítva 5 évig vagy legfeljebb 100.000 km futásteljesítményig érvényes, amelyik az előbbiek 

közül először bekövetkezik a regisztrációs kártyán megadott garanciális időtartam kezdetétől 

számítva. 

 

Kiegészítő felszerelés: 

Az Isuzu nem vállal garanciát az alábbi KIEGÉSZÍTŐ FELSZERELÉ-SEKRE: 

Klímaberendezés (csak a nem gyári készülékekre) 

Audiorendszer és navigációs rendszer (csak a nem gyári készülékekre) 

Az összes nem gyári egyéb készülék, átépítés vagy bővítés, kiegészítő, felépítmény. 

 

A garanciára vonatkozó korlátozások 
A garancia nem vonatkozik a természetes kopásra és elhasználódásra, amelyek többek között 

de nem kizárólagosan az alábbi alkatrészekre jellemzőek: 

Kopóalkatrészek 

Légszűrőbetét, olajszűrőbetét, üzemanyag-szűrőbetét, pollenszűrőbetét, a generátort, 

hűtőfolyadék-szivattyút, szervokormány-szivattyút, klímaberendezés kompresszorát hajtó 

szíj, gumiabroncsok, tengelykapcsoló súrlódótárcsa és nyomólap, fékbetétek, féktárcsák és a 

fékpofák, ablaktörlőlapátok, biztosítékok, izzólámpák (az összes világító berendezés), 

gépkocsi akkumulátorok (2 év garancia km-korlátozás nélkül). 

Folyadékok + kenőanyagok 

Motorolaj, nyomatékváltó olaj (kézi kapcsolású és automata sebességváltó), osztóműolaj, 

differenciálmű-olaj, fék- és tengelykapcsoló-folyadék, egyéb kenőanyagok, hűtőfolyadék, 

ablakmosó-folyadék, üzemanyag, a klímaberendezés hűtőközege, akkumulátor-elektrolit. 
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A garancia továbbá nem terjed ki az alábbiakra: 

 

Normál karbantartási alkatrészek, valamint karbantartással kapcsolatosan felhasznált 

alkatrészek és anyagok elhasználódása és kopása (a szervizelési és karbantartási füzetben 

olvasható 

specifikáció és leírás szerint). 

Krómozott alkatrészek, fényezés, gumialkatrészek, kárpitok és díszítőelemek normál kopása 

és sérülései, amelyek a szokásos használat során, pl. normál elhasználódás során keletkeznek. 

Az összes beállítási munka, amely a gépkocsi használata során felmerülhet. 

Olyan jelenségek, amelyek nem befolyásolják negatívan a gépkocsi vagy az alkatrészek 

minőségét, teljesítményét vagy funkcióit, pl. kisebb zajok vagy rezgések, amelyek különleges 

felhasználás vagy a normálistól eltérő üzemeltetés során lépnek fel. 

Olyan meghibásodások és károk, amelyek elégtelen vagy szakszerűtlen használatra, illetve 

karbantartásra vezethetők vissza az új Isuzu gépkocsihoz mellékelt szervizelési és 

karbantartási füzet, valamint a kezelési útmutató szerint. 

Olyan meghibásodások és károk, amelyek nem eredeti Isuzu alkatrészek használatára vagy a 

szakszerűtlen javításra vezethetők vissza, amennyiben a gépkocsi tulajdonosa saját 

hatáskörében végezte a karbantartási, ill. javítási munkálatokat, ami nem felelt meg a gyári 

előírások követelményeinek.  

Olyan meghibásodások és károk, amelyek közlekedési baleset, a gépkocsi nem 

rendeltetésszerű használata vagy szakszerűtlen, a kezelési útmutatóban foglaltakkal ellentétes 

kezelése, a gépkocsi nem megfelelő alkalmazása, a gépkocsi nem megfelelő körülmények 

közötti alkalmazása, pl. autóverseny, a gépkocsi átalakítása, teljesítmény növelése/vagy az 

Isuzu által nem ajánlott vagy nem elfogadott részegységek/alkatrészek beépítése miatt 

következtek be. 

Olyan meghibásodások és károk, amelyek oka valamilyen külső hatás volt, pl. káros vegyszer, 

madárürülék, savas eső, jégeső, homok, só, jégmentesítő, kövek, tűz, természeti katasztrófa, 

háború vagy egyéb konfliktus vagy emberi mulasztás, hanyagság vagy vis maior. 

Olyan meghibásodások és károk, amelyek a gépkocsi megterhelése, ill. a nem megfelelően 

rögzített rakomány miatt keletkeztek. Műszaki meghibásodással kapcsolatos költségek, vagyis 

a gépkocsi használhatatlansága, időveszteség, üzemanyag-költségek, telefonköltségek, utazás 

vagy szállás, szállítási veszteség vagy magántulajdon károsodása, gazdasági veszteség vagy 

elmaradt jövedelem. 

Olyan gépkocsik, amelyek kilométerszámlálóját módosították, bármely módon manipulálták 

úgy, hogy a futásteljesítmény nem határozható meg vagy nem határozható meg pontosan. 

Olyan meghibásodások és károk, amelyeket a rossz minőségű vagy szennyezett üzemanyag 

okozott. 

 

Átrozsdásodás elleni garancia, korlátozások 

 

Az alábbi feltételek fenntartása mellett a gépkocsi átadásától számítva a D-Max esetén 6 év 

kilométer korlátozás nélküli átrozsdásodás elleni garancia érvényes, mely alatt a belülről kifelé 

haladó karosszéria rozsdásodás értendő. A garanciális szolgáltatás előfeltétele a gépkocsi 

karbantartásának szakszerű, gyári előírások szerinti elvégzése. Amennyiben a garanciális 

időtartam alatt ilyen károsodás lép fel, akkor azt bármely hivatalos Isuzu márkaszerviz 

elhárítja javítással (további követelések kizárásával). 
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Az átrozsdásodás elleni garancia nem érvényes az alábbi esetekben: 

 

Baleseti sérülések, nem rendeltetésszerű használat vagy a gépkocsi módosítása miatt fellépő 

korrózió. 

Korrózió vagy sérülés a gépkocsi fényezésén. 

Átrozsdásodás/korrózió a gépkocsira felszerelt alkatrészeken. 

Káros vegyszerek, madárürülék, savas eső, közlekedési baleset, jégeső, homok, só, 

jégmentesítő, kövek, tűz, természeti katasztrófa, valamint emberi mulasztás, hanyagság vagy 

vis maior következtében fellépő átrozsdásodás/korrózió. 

Kijavítatlan sérülések vagy szakszerűtlen javítás következtében fellépő korrózió. 

A kezelési útmutató szerinti javítási és karbantartási műveletek elmulasztására 

visszavezethető korrózió. 

A garanciális javítással kapcsolatos költségek, pl. a gépkocsi használhatatlansága, 

időveszteség, üzemanyag-költségek, telefonköltségek, utazás vagy szállás, gazdasági 

veszteség vagy elmaradt jövedelem. Egyéb korróziós esetek, amelyekért nem az Isuzu felelős. 

 

Alkatrészekre és tartozékokra vonatkozó garancia 

 

Eredeti Isuzu alkatrészek és tartozékok: 

Az összes „eredeti Isuzu alkatrészre" két éves garancia érvényes a futásteljesítménytől 

függetlenül, a gépkocsiba való beszerelés vagy az eredeti alkatrész Isuzu márkaszerviztől való 

megvásárlásának napjától számítva. Bizonylatként az Isuzu márkaszerviz erre vonatkozó 

számlája szolgál, amelyen szerepel az alkatrész kiadása vagy beszerelése. Kérjük, őrizze meg 

a dokumentumokat biztonságos helyen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:isuzu4x4@wae.hu

