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КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ 
ЗАУЫТТЫҚ АҚАУЛАРҒА НЕГІЗГІ КЕПІЛДІК 
Компания Gerat өнімінде оны сатып алушыға беру сәтінде және сапасыз материалдан немесе дайындау ақауынан туындаған кепілдік мерзімі ішінде ақаулықтардың болмауына кепілдік береді. GERAT компаниясы соңғы 
сатып алушы (пайдаланушы) үшін дилерлерден/серіктестерден 12 ай немесе 50 мың км. (сүзгілер үшін 10 мың км.) жүру кезеңіне сатып алынған өнімге қайсысы бұрын болатынына байланысты зауыттық ақауларға 
кепілдік береді. Кепілдік беру жағдайы басталған кезде сатып алушының талаптарын қанағаттандыру тек төменде көзделген шарттарда және тәртіппен жүзеге асырылады. 

Кепілдік мына жағдайда ұсынылады:
Gerat өнімі сатып алынған дилер/серіктес толық толтырылған Кепілдік талоны болған жағдайда.
Жөнделетін автомобильді өндірушінің орнату және жөндеу жөніндегі нұсқаулықтары мен регламенттерін сақтай отырып, Gerat өнімін орнатуды растайтын мамандандырылған ТҚС (жұмыстың осы түрін жүргізуге 
рұқсаты бар) тапсырыс-нарядының болуы.
Өнімнің өндірістік ақауы мамандандырылған ТҚС техникалық қорытындысымен немесе құзыреттілігі расталған сарапшының немесе осындай сараптама жүргізуге құқығы бар тиісті ұйымның қорытындысымен 
расталуға тиіс. 

Радиаторлардың зауыттық ақауы:
Жаңа салқындатқыш сұйықтықты және стандарттарға сәйкес келетін қақпақты пайдалану шартымен радиаторда механикалық, химиялық, термиялық немесе өзге де зақымданулардың іздерінсіз кепілдік мерзімі 
ішінде салқындатқыш сұйықтықтың ағуы (өтіп кетуі).
Радиаторды монтаждаудың мөлшерлері мен штаттық орындарының сәйкес келмеуі (дұрыс таңдалған жағдайда).
Жинақтау бөліктерінің болмауы (егер мұны дайындаушы зауыт көздесе). 

Тежегіш дискілердің зауыттық ақауы: 
Дискілердегі жарықтар (жол берілген мәндерден басқа) термиялық қызып кету, сыртқы механикалық зақымдану іздерінсіз, тежегіш жүйесінің тиісті жұмысы кезінде дискінің жол берілген ең аз қалыңдығы шегінде 
(диск моделіне байланысты).
Тежегіш жүйесінің тиісті жұмысы кезінде дискінің жол берілген ең аз қалыңдығы шегінде (диск моделіне байланысты) сыртқы механикалық зақымданулар, термиялық қызып кету іздерінсіз дискінің бұзылуы.
Диск құюдың әркелкі болуы (қуыстар, тесіктер).
Диск денесінде бөгде қосылыстардың болуы.
Дискілерді монтаждаудың мөлшерлері мен штаттық орындарының сәйкес келмеуі (дұрыс таңдалған жағдайда).
Жинақтау бөліктерінің сәйкессіздігі (оң және сол дискілер). 

Тежегіш төсемдердің зауыттық ақауы:
Үйкеліс қаптамасын термиялық қызып кетудің, сыртқы механикалық және химиялық зақымданулардың іздерінсіз, тозудың жол берілген ең аз қалыңдығы шегінде және тежегіш жүйесінің тиісті жұмысында металл 
корпустан бөлу.
Тозудың жол берілген ең аз қалыңдығы және тежегіш жүйесінің тиісті жұмысы шегінде термиялық қызып кету, сыртқы механикалық және химиялық зақымдану іздерінсіз үйкеліс қабаттарындағы жарықтар немесе 
қабыршақтану.
Фрикцион құрамындағы бөгде қосындылар - металдың немесе абразивтің ірі бөлшектері.
Қалыптарды орнату көлемдері мен штаттық орындарының сәйкес келмеуі (дұрыс таңдалған жағдайда).
Жинақтау бөліктерінің болмауы (егер мұны дайындаушы зауыт көздесе).

Сүзгілердің зауыттық ақауы: 
Сыртқы механикалық, термиялық және химиялық зақымдардың іздерінсіз spin-on (бұралатын) май сүзгісін монтаждау кезінде майдың ағуы (өтіп кетуі) (орнату ережелерін сақтаған жағдайда).
Сыртқы механикалық, термиялық және химиялық зақымдардың іздерінсіз, қатаю сәтін сақтаған жағдайда, стаканды spin-on (бұралатын) май сүзгісінің металл негізінен бөліп алу.
Spin-on (бұралатын) май сүзгісінің нығыздағыш сақинасын құю ақаулары, тарту сәтін сақтаған жағдайда.
Сүзгіні монтаждаудың мөлшерлері мен штаттық орындарының сәйкес келмеуі (дұрыс таңдалған жағдайда).
Ауа сүзгісін құю ақаулары (пластмасса немесе резеңке жиек).
Жинақтау бөліктерінің болмауы (егер мұны дайындаушы зауыт көздесе). 

Кепілдік келесі жағдайларға қолданылмайды:
Егер өнімді орнату автомобильдерге білікті техникалық қызмет көрсету және жөндеу (ТҚС) бойынша қызмет көрсететін ұйымдардан (осы жұмыс түрін жүргізуге рұқсаты бар) тыс жүргізілсе. 
Көлік құралын (автомобильді) өндіруші ұйғарған орнату, техникалық қызмет көрсету және жөндеу жөніндегі нұсқаулықтар мен регламенттерді сақтамау. 
Өндіруші ұсынған сынау регламенттерін сақтамау. 
Өнімді тиісінше қолданбау (агрессивті жүргізу, жарысқа қатысу және т.б.). 
Өнімді сақтау және тасымалдау шарттарын сақтамау. 
Автомобильді орнату кезінде немесе пайдалану процесінде оларға сыртқы әсер етуден туындаған өнімнің істен шығуы: механикалық, химиялық, температуралық (от), коррозиялық әсерлер және т.б. 
Өнімнің ерекшеліктеріне сәйкес келмейтін компоненттермен немесе бөтен өндірушілердің өнімдерімен бірге пайдаланудан туындаған зақымданулар. 
Автомобильдің басқа бөлшектерінің, тораптарының және жүйелерінің ақаулықтары себебінен толық немесе ішінара, тікелей немесе жанама туындаған өнімнің кемшіліктеріне 
Авариядан, өрттен, жер сілкінісінен және басқа да форс-мажорлық жағдайлардан туындаған өнімнің істен шығуы. 
Штаттық сипаттамаларға қатысты өзгертілген автомобильдерде өнімді пайдалану кезінде. 
Косметикалық зақым, соның ішінде өнімнің жұмысына әсер етпейтін сызаттар, қиғаштар. 
Табиғи тозуы, ескіруі нәтижесінде істен шыққан тауар. 
Қатты қызып кету іздері болған кезде (диск металының түсінің өзгеруі, диск бетінің жарылуы, қалып фрикционының термиялық зақымдануы). 
Бұйымды мақсатына сай пайдаланбау және қолдану себебінен және/немесе автомобильді немесе жабдықты жөндеу және пайдалану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын бұза отырып істен шыққан жағдайда
Қосалқы бөлшекті орнату жүзеге асырылатын автомобильге немесе жабдыққа қолданылатын бұйымды таңдау кезінде қате болған жағдайда. 
Егер бұл Gerat өнімдері екенін анықтау мүмкін болмаса.
Монтаждау/бөлшектеу, жеткізу, пайданы жоғалту сияқты және т.б. жағдайда туындаған ақшалай шығындарды өтеуге. 

Қалыпты пайдалану кезінде тежегіш қалыптары мен тежегіш дискілерінің тозуы табиғи болып табылады және осы кепілдіктің ықпалына түспейді, өйткені ол пайдалану жағдайларына, жүргізу стиліне және Gerat 
Distribution компаниясы әсеріне жауапты болмайтын басқа да факторларға байланысты. Көлік құралдарын пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес нормаларға сүйене отырып, қалыптардың және/немесе дискілердің 
тозуы салдарынан тежегіш жүйесі элементтерінің зақымдануы осы кепілдікпен өтелмейді, өйткені қалыптар мен дискілердің тозу дәрежесін бақылау және автомобиль конструкциясында көзделген тозу датчиктерін 
(егер қолданылса) жарамды күйде ұстау жүргізушінің міндетіне кіреді. 

«Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV Қазақстан Республикасының Заңының (03.07.2020 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен) 30-бабына сәйкес: 
«Сатушы (дайындаушы) тиісті сападағы азық-түлік емес тауарды айырбастауды немесе қайтаруды, егер ол пайдаланылмаса, оның тауарлық түрі, тұтынушылық қасиеттері, пломбалары, затбелгілері, сондай-ақ 
тауарды сатып алу фактісін растайтын құжат сақталса, егер шартта неғұрлым ұзақ мерзім белгіленбесе, тауарды сатып алған күннен бастап күнтізбелік он төрт күн ішінде қамтамасыз етуге міндетті».

АРНАЙЫ КЕПІЛДІК
14 күн кепілдік немесе 500 км жүріс, қайсысы бұрын болатынына байланысты, мыналарға тарайды: 

Тежегіш дискілер - ТАРСЫЛДАУҒА кепілдік: мерзімі 14 күн немесе 500 км. жүріс, қайсысы ерте болатынына байланысты, орнату жөнделетін автомобильді өндірушіні орнату және жөндеу жөніндегі нұсқаулықтар 
мен регламенттерді сақтай отырып, кез келген мамандандырылған ТҚС-да жүргізілген жағдайда, сондай-ақ жаңа тежегіш қалыптарын (ұсыныс Gerat Original тежегіш қалыптары) орнату және тежегіш жүйесінің 
ақаусыз жұмысы жағдайында. 
Тежегіш қалыптар - СЫҚЫРЛАУҒА кепілдік: 14 күн немесе 500 км. жүріс мерзімі, қайсысы ерте болатынына байланысты, орнату жөнделетін автомобильді өндірушінің орнату және жөндеу жөніндегі 
нұсқаулықтары мен регламенттерін сақтай отырып, кез келген мамандандырылған ТҚС-да жүргізілген (жұмыстың осы түрін жүргізуге рұқсаты бар) жағдайда, сондай-ақ жаңа тежегіш дискілерін (ұсыныс Gerat 
Original тежегіш дискілері) орнату және тежегіш жүйесінің дұрыс жұмыс істеуі жағдайында. 

КЕПІЛДІКТІҢ БАРЛЫҚ ҚАЛҒАН ШАРТТАРЫ МЕН КЕПІЛДІК ЖАҒДАЙЫ БОЙЫНША ӨТЕМ АЛУ РӘСІМІ «GERAT DISTRIBUTION» ЖШС КОМПАНИЯСЫ 2020 ЖЫЛҒЫ 2 ҚАРАШАДАҒЫ ЖЕТКІЗЕТІН АВТОМОБИЛЬ 
ҚОСАЛҚЫ БӨЛШЕКТЕРІН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ТАУАРЛАРДЫ ҚАЙТАРУ, АЙЫРБАСТАУ ТУРАЛЫ КЕПІЛДІК САЯСАТЫНДА» СИПАТТАЛҒАН.


