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5-ROČNÁ ZÁRUKA 
 
Záruka 
 
Štandardné záručné podmienky závisia od krajiny, kde sa motor zakúpil. 
Záručné krytie je platné od momentu registrácie motora predajcom. 

 
Predĺžená záruka 
 
Od 1. júna 2008 Brunswick Marine in EMEA predlžuje záruku na 5 rokov na ním predávané lodné 
motory Verado, Optimax a všetky 4-taktné závesné lodné motory v prípade splnenia záručných 
podmienok. 
Záručná doba je plne garantovaná výrobcom a dáva tie isté podmienky ako pri Mercury Marine 
štandardných zárukách /aj vrátane montáže/ na vady materiálu, chyby z výroby alebo vady 
spôsobené zlým opracovaním. V priebehu predĺženej 5-ročnej záruky budú opravené alebo 
vymenené všetky vadné náhradné diely, ktoré sa pokazili vadou materiálu alebo chybnou montážou 
vo výrobe za normálnej prevádzky počas trvania záručnej doby.  
Každý náhradný diel, ktorý sa vymení počas záručnej doby je považovaný za súčasť pôvodného 
tovaru a záruka tohto vymeneného dielu končí súčasne so zárukou pôvodného tovaru.  
Úplné záručné podmienky a výluky zo záruky nájdete vo vašom návode na obsluhu v sekcii „Záručné 
podmienky“ a tento návod je súčasťou dodania motora. 
V prípade splnenia podmienok predĺženej záruky je v platnosti predĺžená záruka a táto záruka začína 
platiť ako náhle končí štandardná záručná doba. Predĺžená záruka je neplatná, ak sa nesplnia 
podmienky predĺženej záruky.    
Počas trvania záručnej doby je záruka  platná a prenosná aj v prípade predaja motora druhému 
vlastníkovi  a registrácie nového vlastníka. 
 
Podmienky predĺženej záruky 
 
Predpísaný predpredajný servis závesných lodných motorov a následné zdokumentovanie, ktoré 
predpisuje Mercury Marine predajcovi musí byť prevedený a je povinnosťou predajcu. 
Oficiálny, zaregistrovaný servis, ktorý je predpísaný a odporúčaný sa musí previesť a registrovať 
u Mercury predajcu a musí byť zdokladovaný. 
 
Odporúčané intervaly na servis a údržbu sú nasledovné: 3 mesiace, 12 mesiacov, 2 roky, 3 roky, 4 
roky, 5 rokov alebo 20 h, 100 h, 200 h, 300 h, 400 h, 500 h, 600 h – ktorý nastane skôr. 
Program predĺženej záruky nie je ohraničený na počet motohodín, ale berie sa do úvahy aj celková 
doba požívania za predpokladu dodržania všetkých podmienok.  
 
Počas doby servisu a údržby je povolené používať IBA firmou Mercury Marine certifikované náhradné 
diely, oleje a mazivá. 
Všetky opravy musí predajca zapísať do garančnej knihy a on-line registrovať tieto skutočnosti. 
 
Modifikácie/zmeny 
 
Na výrobky, v ktorých sa pôvodné výrobné zloženie zmenilo alebo niečo vymontovalo, neplatí 5-ročná 
záruka Mercury. 
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Strata záruky je aj v tom prípade, ak sa pri výmene, oprave  náhradného dielu použije iný ako 
certifikovaný diel firmou Mercury Marine alebo keď sa oprava prevedie inde ako 
v autorizovanom servisnom stredisku. 
 
Výrobky vyhovujúce požiadavkám 
 
Tie nové závesné lodné motory Mercury a Mariner /okrem tých výrobkov, ktoré sú 
nevyhovujúce/, ktoré sú oficiálne predávané firmou Mercury Mariner od 1. júna 2008 cez 
predajcov krajinách Európy, Blízkeho Východu, v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu 
a v Afrike sú použiteľné výučne na rekreačné účely. 
 
Výrobky nevyhovujúce požiadavkám a ich použitie 
 

 motory používané na preteky a predvádzanie bez ohľadu na dĺžku trvania záručnej 
doby   

 výrobky, ktoré požívajú mestské/miestne úrady, štátne inštitúcie alebo dobročinné 
organizácie 

 výrobky, ktoré sú použité na prácu, požičiavanie alebo použitím ktorých vzniká 
finančný príjem 

Horeuvedené podmienky sú platné aj v tom prípade ak sa výrobok používa len určitý čas. 
 
Výluky 
 
Záruka sa nevzťahuje na nasledovné: 

 estetické chyby, korózia, zneužitie 
 výrobky bežného opotrebenia /filtre, anódy/ 
 tesnenia, hadice a iné nekovové časti 
 vady zavinené nechcene, pri ktorých sa dostala voda do palivového systému alebo 

do motora 
 vady zavinené pri nedodržaní pravidelnej údržby /viď návod na obsluhu/ 
 podmienky zapríčinené použitím takej vrtule, ktorá neumožňuje pri predpísaných 

otáčkach správny chod motora pri plnom plyne 
 prevádzka, ktorá je nevyhovujúca /viď servisné intervaly v návode na obsluhu/ 
 časti, ktoré sa môžu poškodiť počas nehody /ponorenie pod vodu, náraz/ 
 normálne opotrebenie 
 znečistenie paliva, vniknutie vody cez palivový systém, cez nasávacie otvory alebo 

cez výfukový systém 
 prevádzka motora s takým palivom, olejom, prídavkami, ktoré nie sú vhodné 

k danému výrobku 
 na také použitie, na čo závesný motor nebol stavaný, plánovaný a vyrábaný  / 

použitie na pretekárke účely, nesprávne použitie/ 
 použitie nesprávnych  náhradných dielov a častí motora 
 nepovolený zásah, ktorý má za následok nesprávnu montáž, upevnenie alebo rôzne 

príčiny, ktoré môžu viesť k poškodeniu materiálu a k montážnym chybám 
 korózia v systéme riadenia, v elektrickom systéme, elektrolická korózia, voda 

obsahujúca chemické prvky, mechanické poškodenie a neprevedený servis 
 preplatenie nákladov na dopravu, náklady na vytiahnutie z vody a späť do vody, 

preplatenie straty času pri prevoze a cestovné náklady 
 vytváranie rias na vonkajších a vnútorných častiach motora 

 
Dodatočné garančné informácie a podmienky 
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Dodatočné informácie ohladne záruky nájdete v návode na obsluhu /viď sekcia Záručné 
podmienky/ . 
Táto záruka sa vzťahuje len na tie závesné lodné motory Mercury a Mariner, ktoré sú predané 
autorizovaným predajcom motorv zn. Mercury alebo Mariner.  
Na webovej stránke firmy Brunswick Marine in EMEA /www.brunswickmarineemea.com/ si 
môžete skontrolovať oficiálnu sieť predajcov. 

  




