
 

 

Volvo rezerves daļu 24 mēnešu garantijas noteikumi un nosacījumi 

 
No 2018. gada 1. janvāra Volvo Construction Equipment ( turpmāk Volvo CE ) nodrošina 

oriģinālajām rezerves daļām, kas nopirktas vai nopirktas un uzstādītas pie Volvo CE 

autorizētā pārstāvja, 24 mēnešu vai 6000 motorstundu, kas iestājas pirmais, garantiju. 

Ja rezerves daļa ir uzstādīta autorizētā Volvo CE servisā, garantija attiecas gan uz detaļu, 

gan darbu. 

Ja rezerves daļa ir iegādāta pie Volvo CE pārstāvja un klients veicis tās uzstādīšanu 

neautorizētā servisā, tad garantija ir tikai detaļai. 

Volvo CE rezerves daļu garantija attiecas vienīgi uz detaļām, kas 

garantijas laikā kļūst nepiemērotas lietošanai tādu materiālu vai apstrādes defektu dēļ, 
kas radušies to normālā ekspluatācijas gaitā.. Ja pārbaudē ir konstatēts, ka 

rezerves daļas defekts ir garantijas gadījums, Volvo CE pārstāvis lemj, vai attiecīgā brāķa 

detaļa tiek remontēta vai nomainīta. 

Volvo CE rezerves daļu garantija ir spēkā tikai tad, ja ievēroti zemāk minētie nosacījumi : 

• Volvo CE mašīna ir pareizi izmantota un uzturēta saskaņā ar Volvo CE norādījumiem un 

ieteikumiem 

• Volvo CE mašīna nav bijusi iesaistīta negadījumā, pakļauta nepareizai 

ekspluatācijai vai citādai ārējo spēku iedarbībai 

• Apkope un apskates veiktas saskaņā ar Volvo CE norādījumiem, ievērojot motorstundu 

( m/h ) intervālus. 

• Nav notikusi personu prettiesiska rīcība 

• Volvo CE mašīnai nav veiktas konstruktīvas izmaiņas, kurām ir tieša cēloņsakarība ar 

iegādāto rezerves daļu 

• Mašīnas motorstundu skaitītājs ir darba kārtībā 
• Bojājumi, kuriem pieprasīta garantija, nav radušies nekvalitatīvas apkopes vai 

remontdarbu rezultātā. 
• Bojājumi, kuriem pieprasīta garantija, nav radušies tādas degvielas, eļļu, smērvielu 

vai cita veida šķidrumu lietošanas rezultātā, kas nav Volvo CE apstiprināti lietošanai. 

Volvo CE rezerves daļu garantija neattiecas uz visa veida apkopēm un uzturēšanu, 

ekspluatācijas materiāliem un normālu nolietojumu ( nodilumu ). 

Rezerves daļu garantija neattiecas uz šādām rezerves daļām: 

• Spuldzes 

• Lukturi, izņemot neizjaucamus lukturus 

• Visa veida šķidrumi, eļļas, smērvielas 

• Stiklojums un stikla tīrītāju slotiņas 

• Hidrauliskās šļūtenes 

• Filtri 



 

 

• Drošinātāji 
• Frikcijas diski un kluči, izņemot gadījumus, ja tie ir salūzuši 

• Visa veida dzensiksnas 

• Zemes darbiem paredzētas detaļas ( kausa zobi, apmales ) 

• Asfalta darbiem paredzētas detaļas ( asfalta frēžu zobi, tamperi ) 

• Riepas 

 

 

Volvo CE rezerves daļu garantija neietver papildu izmaksas, kas radušās mašīnu papildu 

konstrukciju vai cita papildu aprīkojuma uzstādīšanas rezultātā, ja tās nav 

uzstādījis Volvo CE un tās apgrūtina vai nepieļauj garantijas darbu izpildi. 

Volvo CE rūpnīcas garantija neattiecas uz šādām ar rūpnīcas garantijas darbu saistītām 

izmaksām: 

• ceļa izdevumi (piemēram, par veikto attālumu, izbraukuma laiku), 

• virsstundu darbs, 

• mašīnas nogādāšanas izmaksas servisā 
Volvo CE rezerves daļu garantija piemērojama ar nosacījumu, ka Volvo CE 

pilnvarotajam pārstāvim ir pilnīga piekļuve visiem elektroniskajiem 

datiem, kas glabājas jebkuros mašīnas elektroniskās vadības moduļos. 

Volvo CE un jebkurš ar šo uzņēmumu saistīts uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par 

tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, tostarp ienākuma vai peļņas zaudējumiem, 

ekspluatācijas iespēju zaudējumu, uzņēmuma 

nemateriālās vērtības zaudējumu un lielākām izmaksām vai izdevumiem, kas var 

rasties materiālu vai apstrādes nepilnību rezultātā vai citādi. 

Volvo CE rezerves daļu garantija sedz tikai un vienīgi rezerves daļas un tās nomaiņas 

izmaksas. 

 


