Pielikums Nr. 3
Labās prakses ieteikumi jaunu un lietotu automobiļu piegādes un nomas (pilna
servisa) iepirkumos
Nosacījumi, kuri ir noteikti iekļaujami pretendenta piedāvātā (-to) automobiļu
vispārējās garantijas noteikumos
1. Iegādātu jaunu rezerves daļu garantijas laiks ir vismaz 2 gadi no iegādes brīža, piedāvātajā
garantijas laikā.
2. Garantija ietver visu nepieciešamo transportlīdzekļa mezglu bezmaksas nomaiņu vai
remontu garantijas laikā, ja ievēroti garantijas nosacījumi, izņemot garantijas noteikumos
minētās detaļas un nolietojuma/bojājuma veidus, kas izslēdz garantiju.
3. Garantija ietver visu transportlīdzekļa agregātu, tajā skaitā, bet ne tikai:
3.1. motora, pārnesumkārbas, galvenā pārvada, kardāna piekares gultņu, startera, ģeneratora,
akumulatora, elektroiekārtas, degvielas iekārtas remontu vai nomaiņu;
3.2. transportlīdzekļa ritošās daļas – amortizatoru, stabilizatoru un stabilizatoru bukšu, riteņu
gultņu un rumbu remonts vai nomaiņa garantijas laikā.
4. Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies kādā no zemāk minēto apstākļu rezultātā:
4.1. Piedalīšanās autosporta pasākumos vai citos pasākumos, kuru nolūks ir panākt
maksimālus rādītājus jebkurā no transportlīdzekļa tehniskajiem parametriem;
4.2. Pārbūves vai papildu aprīkojuma (tajā skaitā, signalizāciju) uzstādīšanas, kas veiktas
bez iepriekšējas saskaņošanas ar transportlīdzekļa izgatavotāju vai tā autorizētu pārstāvi;
4.3. Transportlīdzekļa izmantošanu nolūkam, kādam tas nav paredzēts;
4.4. Neoriģinālo, kas nav atzīstamas par līdzvērtīgas kvalitātes, rezerves daļu izmantošana;
4.5. Pieļaujamās pilnās masas, slodzes uz asīm un citu tehnisko parametru pārsniegšana;
4.6. Dabas stihiju (tajā skaitā, plūdi, zemestrīce) un ārēju mehānisku spēku ietekme;
4.7. Ražotāja neakceptētu, standartiem neatbilstošu šķidrumu (degviela, smērvielas u.c.)
izmantošana;
4.8. Neatbilstoši rūpnīcas ražotājas norādījumiem ražotāja autorizēta pārstāvja vai klienta
veikta tehniskā apkope un/vai remonti;
4.9. Lietošanas instrukcijas norādījumu neievērošana.
5. Garantija neattiecas uz šādiem tehniskās apkopes darbiem un uzturēšanu saskaņā ar
ražotāja norādēm:
5.1. Degvielas sistēmas tīrīšana, iespējamās sekas;
5.2. Riteņu balansēšana, maiņa, gaisa spiediena pārbaude riepās;
5.3. Riteņu ģeometrijas mērīšana;
5.4. Eļļas maiņa;
5.5. Skalotāju sprauslu tīrīšana;
5.6. Darbības pārbaude, pārbaudes braucieni;
5.7. Šķidrumu līmeņa kontrole un papildināšana.
6. Garantijas kārtībā netiek apmaksāta dilstošo un nolietojošo detaļu maiņa, ja nodilums un
nolietojums radies dabīga nolietojuma rezultātā. Dilstošās un nolietojošās detaļas ir:
6.1. Eļļas, degvielas un gaisa filtrējošie elementi;
6.2. Bremžu uzlikas un bremžu diski;
6.3. Sajūga detaļas;
6.4. Logu tīrītāju gumijas un slotiņas;
6.5. Kvēlspuldzes (izņemot ksenonu);
6.6. Riepas.
7. Garantijas kārtībā netiek segtas izmaksas par stiklu bojājumiem, izņemot, ja tieši pierādīta
ražotāja vaina.
8. Garantijas kārtībā netiek segtas izmaksas par rezultējošiem bojājumiem, papildus un blakus
izdevumiem, kas veidojas pēc sākotnēja defekta rašanās, ja pircējs par sākotnējo defektu
savlaicīgi nav informējis pārdevēju.
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