Тунинг-гаранция
3 години или 100 000 км*
Гаранционни условия за Brabus-двигатели с увеличен
обем, Brabus-мощностни пакети за автомобили MercedesBenz, работещи с дизел и бензин и за Brabus тунинг
елементи
Brabus GmbH, Brabus-Alle, 46240 Bottrop, (по-долу: „Brabus“) гарантира на купувачите
на Brabus-двигатели с увеличен обем, Brabus-мощностни пакети за автомобили
Mercedes-Benz, работещи с дизел и бензин и за Brabus тунинг елементи за автомобили
на Mercedes-Benz (по-долу: “гаранционни продукти”) дълготрайността на
гаранционните продукти (по-долу: “гаранция”), предмет на следните общи условия.
Договорни и/или законови гаранционни претенции на клиента срещу Brabus или срещу
други продавачи на гаранционните продукти (дилъри) не следва да бъдат засегнати и
не следва да бъдат ограничавани от ефикасността на гаранцията.

I.

Гаранция за части

1. Гаранционни продукти:
Гаранцията се отнася до Brabus-двигатели с увеличен обем, Brabus-мощностни
пакети за автомобили Mercedes-Benz, работещи с дизел и бензин и за Brabus
тунинг елементи за автомобили на Mercedes-Benz.
2. Гаранционен срок:
Гаранцията е валидна за срок от 3 години, следващ датата на монтаж, вписана в
монтажния сертификат или във фактура на Brabus (параграф III. 1. b). Гаранцията
е ограничена до максимален пробег от 100 000 км от датата на монтаж.
3. Гаранционно съдържание:
По отношение на гаранционните продукти Brabus гарантира съответната работна
изправност за гаранционния срок. В случай на дефект или нефункциониране на
гаранционния продукт, настъпили в гаранционния срок, ние ще бъдем задължени
да отстраним съответната повреда сами и за наша сметка или да осигурим
отстраняването й от оторизиран специализиран дилър по наш избор чрез ремонт
или подмяна на части. В случая ще бъдат приложими общите условия на
параграф III.

ІІ. Допълнителна автомобилна гаранция за двигател
и задвижващ механизъм
(допълнителна гаранция)
1. Обхват на гаранцията:
В случай че монтажът на Brabus-двигател с увеличен обем или дефект в Brabusдвигател с увеличен обем причини значителни вреди на задвижващ механизъм,
скоростна кутия, карданов вал или на задна полуоска на съответния автомобил,
или в случай че монтажът на Brabus-мощностен пакет за дизелови или бензинови
двигатели на Mercedes-Benz или дефектна част от Brabus-мощностен пакет
причини значителна вреда на задвижващия механизъм на съответния автомобил,
Brabus отговаря за тези вреди с оглед на споменатите части на автомобила,
предмет на настоящите условия. Brabus не отговаря за значителни вреди,
причинени от други тунинг-елементи на Brabus.
2. Гаранционен срок:
Допълнителната гаранция е в сила за срок от:
а) 3 години в случай на монтаж на гаранционни продукти в нов автомобил според
регистрацията, но най-много до достигане на общ пробег от 100 000 км;
b) 2 години в случай на монтаж на гаранционни продукти в автомобил с пробег от
по-малко от 10 000 км и дата на регистрация, не по-ранна от 6 месеца преди
датата на монтаж, но най-много до достигане на общ пробег от 100 000 км;
c) 1 година в случай на монтаж на гаранционни продукти в автомобил, който на
датата на монтаж не отговаря на критериите по т. „b”, който има дата на
регистрация, не по-ранна от 12 месеца и общият пробег е не по-голям от
30 000 км преди датата на монтаж, но най-много до достигане на общ пробег
от 100 000 км.
3. Гаранционно съдържание:
По силата на допълнителната гаранция, Brabus се задължава да отстрани за своя
сметка всяка вреда, настъпила в части на автомобила в обсега на гаранцията или
да осигурим отстраняването й от оторизиран специализиран дилър по наш избор
чрез ремонт или подмяна на части. В случая ще бъдат приложими общите условия
на параграф III.

ІІІ. Общи условия, приложими за гаранцията за части
и за допълнителната гаранция
1. Общи условия за предявяване на гаранционни претенции:
a) Прехвърлянето на гаранционните претенции е ограничено. По време на
гаранционния срок гаранционни претенции могат да бъдат предявявани от
купувача на гаранционните продукти, собственика на автомобила, в който
гаранционните продукти са монтирани или от последващи собственици на
автомобила.
b) Гаранционните претенции относно Brabus-двигателите с увеличен обем и
Brabus-мощностните пакети ще бъдат удовлетворени от Brabus само ако
правоимащият представи в оригинал монтажния сертификат на Brabus,
подписан от Brabus или негов оторизиран дилър, както и от първоначалния
купувач, при условие че копие от сертификата е изпратено на Brabus. При
връзка с други Brabus-тунинг елементи е необходимо представяне на
оригиналната фактура на Brabus, за да може гаранцията да влезе в сила. За
дата на монтажа се приема датата на издаване на фактурата по смисъла на
настоящите общи условия по гаранцията.
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2. Разглеждане и удовлетворяване на гаранционните претенции:
a) В случай на настъпване на гаранционно събитие (дефект на гаранционния
продукт и/или повредени части на автомобила, предмет на допълнителната
гаранция) правоимащият трябва да информира Brabus незабавно. След
постъпване на съобщението за настъпилата вреда Brabus ще реши дали
необходимите гаранционни действия да бъдат извършени в собствен сервиз
на фирмата или от трето лице за сметка на Brabus. Взимайки предвид всичи
релевантни обстоятелства, Brabus трябва да вземе това решение незабавно.
Без предхождащо съгласие, че Brabus ще понесе всички разходи,
гаранционни претенции за възтановяване на разходи, възникнали за
извършени от трети лица ремонти не могат да бъдат предявявани, освен ако
Brabus не е забавил необосновано дълго решението за извършване на
гаранционните действия.
b) Brabus е оправомощен за своя сметка да наеме официално посочен експерт за
разследване на гаранционното събитие. В случай че експертът заключи, че
гаранционно събитие не е настъпило, Brabus може да откаже действия по
предявената гаранционна претенция. В случай че изтъкването на фактите в
експертната оценка се окаже неправилно, правоимащият не е оправомощен
да отправя претенции срещу Brabus за забавено действие по силата на
гаранцията.
3. Гаранционни изключения:
a) Гаранцията обхваща единствено гаранционните действия, споменати в
параграфи І. 3 и ІІ. 3. Последващи претенции като претенции за вреди,
възстановяване на транспортни разходи за доставка и/или приемане на
автомобила, пътнически разходи, както и всички компенсации за
невъзможност за употреба или всички други произтичащи вреди от всякакъв
вид са изключени и не следва да влизат в обсега на гаранцията.
b) В допълнение, гаранцията не обхваща дефекти или нефункциониране на
гаранционни продукти, причинени според условията в дадения случай от
неправилна употреба на автомобила, претоварване или увреждащо
въздействие, причинено от претендента или от трето лице или които – с
оглед на допълнителната гаранция – са причинени от обичайно изхабяване
или разкъсване. Елементи, повредени механично или по силата на външно
въздействие (например при удари от камъни, преминаване през дупки или
при вреди от бордюри), са изключени от гаранцията, като същото важи за
износващите се части (вкл. гуми, спирачни накладки, маслен филтър,
въздушен филтър, спирачни дискове, съединител). За автомобили,
участващи или участвали в какъвто и да е моторен спорт, гаранцията не важи
във всички случаи.
c) Гаранционните претенции са изключени ако претендентът не докаже чрез
предоставяне на сервизния график или по друг начин, че поддръжката или
сервизните интервали, препоръчани от Brabus или от съответния
автомобилен производител относно автомобила, в който гаранционният
продукт е монтиран, са спазени и извършени в официално оторизирано
дилърство на Mercedes-Benz. Всяка употреба на нискокачествени или
неразрешени горива и смазочни продукти ще изключи извършването на
каквито и да е гаранционни действия. Всички инструкции за грижа трябва да
бъдат спазвани от клиента.
d) В случай че гаранционният продукт или частите на автомобила, предмет на
допълнителната гаранция, са променени или модифицирани от клиента или
от трето лице, не могат да бъдат отправяни никакви претенции за гаранцията
на частите и/или допълнителната гаранция. Същото важи и в случай, че други
части на автомобила са променени и в техническо отношение тези промени
могат да имат въздействие върху гаранционния продукт и/или автомобилните
части, предмет на допълнителната гаранция, освен ако претендентът не
докаже, че тези промени не са причината за дефекта/щетата на гаранционния
продукт и/или частите, предмет на допълнителната гаранция.
e) Допълнителната гаранция не се отнася до автомобили, спрямо които предходно
са предприети действия за увеличаване на работния обем на двигателя от
трети лица и/или чрез използване на конкурентни продукти преди монтажа на
гаранционните продукти според параграф І, т. 1.
4. Географски ограничения:
Гаранцията, предмет на настоящите гаранционни условия, следва да се прилага
единствено спрямо гаранционни продукти, монтирани в автомобили с регистрация
на територията на Европейския съюз.
5. Давностен срок:
Всички претенции съгласно гаранцията могат да бъдат предявявани до 6 месеца
след настъпване на гаранционното събитие.
6. Обща бележка:
Всяка информация относно повишаване на мощността и/или мощностните пакети
трябва да бъдат приемани като общи. Зависими от тестове отклонения от +/- 5%
са възможни. Цифрите за общата мощност на променените заводски двигатели
посредством увеличаване на обема и/или мощностни пакети се базират на данни
на производителя, цитирани в регистрационните документи на автомобила, като те
могат да варират с +/- 5%. BRABUS не дава гаранция за мощността на заводските
двигатели, която е по-ниска от цитираните данни.
7. Приложим закон/място на юрисдикция:
a) Всички претенции по тази гаранция се уреждат единствено съгласно законите
на Федерална република Германия, като приложим закон спрямо германските
граждани.
b) В случай че претенциите по тази гаранция са отправени от търговци, публични
дружества или други специални дружества на публичното право, специално
място на юрисдикция е мястото на регистрация на Brabus. Същото важи и в
случай, че претендентът не е с постоянно местожителство на територията на
Федерална република Германия.
* според правилата на настоящите гаранционни условия
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