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SEA-DOO VANDENS MOTOCIKLŲ GARANTIJA

1. Garantijos periodas

BRP Inc. (“BRP”), kaip gamintojas, garantuoja, kad nuo pristatymo datos pirmam vartotojui, 
kiekvienas  naujas  ir  nenaudotas  SEA-DOO  vandens  motociklas/kateris,  apžiūrėtas  įgalioto 
SEA-DOO dilerio, bus be medžiagos defektų ar/ir gamybos klaidų šiuo garantiniu periodu:

a) Privačiam nadojimui:

• Dvidešimt keturi (24) mėnesiai.
• Dvidešimt keturi (24) mėnesiai emisijos komponentams (sensoriai).

b) naudojant komerciniais tikslais:

• Keturi (4) mėnesiai.
• Dvidešimt keturių (24) mėnesių emisijos komponentams (sensoriai).

Visiems  originaliems  BRP  aksesuarams,  įmontuotiems  SEA-DOO  dilerio,  atvežus  naują  ir 
nenaudotą  SEA-DOO vandens motociklą/katerį,  taip pat  suteikiama tokia pat  garantija,  kaip 
vandens motociklui. 

SEA-DOO vandens motociklą/katerį apžiūrai bei remontui Jūs turite pristatyti pas įgaliotą dilerį 
adresu: M. Gimbutienės g. 35, K  aunas (+370) 699 34395  

2. BRP įsipareigojimai

Garantinio  periodo  metu  BRP  įpareigoja  SEA-DOO  distributorių  suremontuoti  ar  pakeisti 
(pasirinkimo  teisę  kompanija  pasilieka  sau)  visas  originalias  BRP  detales,  kurios  yra  su 
medžiagų  ar  gamybos  defektais,  jei  produktas  buvo  normaliai  naudojamas,  prižiūrimas  ir 
remontuojamas. Už originalias detales ir įgalioto dilerio darbą garantinio periodo metu pirkėjui 
mokėti nereikia.

3. Sąlygos, kurias reikia vykdyti, kad nebūtų nutrauktas garantinis aptarnavimas

Pirkėjas per 2 dienas privalo informuoti dilerį apie medžiagos ar gamybos defektus bei pateikti 
SEA-DOO Garantijos Registravimo lapą (sąskaitą faktūrą) ir privalo pasirašyti remonto darbų 
užsakymo lapą prieš pradedant remonto darbus. Garantinio aptarnavimo metu pakeistos detalės 
tampa BRP nuosavybe.
Jei  Jūs  naudosite  ne  BRP  rekomenduojamus  originalius  tepalus,  medžiagas,  detales  Jūsų 
vandens motociklui/kateriui, garantinis aptarnavimas bus nutrauktas.
Po  pirmų  10  darbo  valandų  Jūs  turite  pristatyti  vandens  motociklą/katerį  privalomam 
techniniam aptarnavimui aukščiau nurodytu įgalioto dilerio serviso adresu bei, kaip nurodyta 
vartojimo  instrukcijose,  vykdyti  tolimesnį  techninį  aparnavimą,  kitu  atveju,  garantija  bus 
nutraukta.
Pirkėjas turi laikytis vandens motociklo/katerio eksploatacijos lentelėje esančių nurodymų, kitu 
atveju garantija bus nutraukta.

4. Išimtys, kai garantija nesuteikiama

o Normalus nusidėvėjimas.
o Darbo, detalių ir tepalų kainos, atliekant techninį aptarnavimą.
o Žala, padaryta dėl netinkamo remonto, netinkamų detalių naudojimo ar remonto darbų, 

kuriuos atliko ne SEA-DOO įgaliotas dileris.
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o Žala,  padaryta  dėl  piktnaudžiavimo,  aplaidumo,  netinkamai  vartojant  produktą, 

lenktyniaujant.
o Žala, padaryta nelaimingų atsitikimų, gaisrų metu, vagystės atvejais ir t.t.
o Žala padaryta vandeniui patekus į variklį.
o Kosmetinė paviršiaus žala.

6.   Eksploatavimo lentelė

Periodinė apžiūra

Įprasta priežiūra yra reikalinga visiems mechaniniams produktams. Periodinė apžiūra prisideda 
prie produkto tarnavimo ilgio.

Žemiau esanti eksploatavimo lentelė duoda nurodymus reguliariems aptarnavimo darbams 
atlikti jums ir/arba autorizuotam Sea-Doo dileriui. Tvarkaraštis turėtų būti pritaikytas ryšium su 
eksploatacijos sąlygomis ir naudojimu.

SVARBU: Tvarkaraštis nuomojamiems vandens motociklams, arba tiems, kurių naudojimo 
valados yra padidintos, rekalaus dažnesnių apžiūrų bei didesnės priežiūros.

Priežiūra yra labai svarbi. Jeigu jūs nesate susipažinę su saugaus serviso praktika ir pritaikymu 
procedūromis, susisiekite su jūsų autorizuotu dileriu.

APRAŠYMAS
I:  Patikrinti, išvalyti, pakoreguoti, 
sutepti, jei     reikia – pakeisti
C: Išvalyti
L: Sutepti
R: Pakeisti 

LAIKO INTERVALAI
Pirmos

10
valandų

25
valandos

arba
3 

mėnesiai

50
valandų

arba
6

mėnesiai

100
valandų

arba
1

metai

Turi
Būti

Atlikta

BENDRAS
Sutepimo/korozijos apsaugojimas L Naudotojo
VARIKLIS
Variklio tepalas ir filtras, įskaitant 
dangčio O-žiedus

R R(7) Dilerio

Suportas ir guminis pagrindas I I Dilerio
Sandarinimai ir sklendės I I Dilerio
Išmetimo sistemos sklendės (5) I I Dilerio
Žvakė R Dilerio
Superčardžerio (kompresoriaus) sukimo 
momentas (jei toks yra)

I Dilerio

Superčardžerio (kompresoriaus) pavara, 
velenas ir stabdiklis

I(10) Dilerio

Turbo kompresorius ir jo komponentai R Dilerio
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AUŠINIMO SISTEMA
Išmetimo sistema C(3) Naudotojo
Žarna ir sklendės I I Dilerio
Aušinimo skystis (7) Dilerio
Aušinimo skysčio bakelio 
dangtelio/aušinimo sistemos slėgio 
testas

(4) Dilerio

KURO SISTEMA
Akseleratoriaus trosas I Naudotojo
Kuro įpurškimo sistemos sensoriai I I Dilerio
Gedimo kodų nuskaitymas (1), (5) I Dilerio
Kuro linija, sujungimai, slėgio 
sumažinimo vožtuvas ir kuro sistemos 
hermetiškumas (5)

I I Dilerio

Droselis, sensoriai, kuro linijos, kuro 
padavimas ir kuro sistemos instaliacija

I I Dilerio

Oro padavimo slopintuvo 
tinkamumas/tamprumas

I I Dilerio

Benzino bako sąvarža I I Dilerio
ELEKTROS SISTEMA
Elektrinės jungtys ir pritvirtinimai 
(uždegimo sistema, užvedimo sistema, 
kuro injektorius, kt.)

I I Dilerio

MPEM ir ECM sujungimai I (1) Dilerio
MPEM kronšteinas/sklendė I Dilerio
DESS sistema I I Dilerio
Monitoringo signalas I I Dilerio
Akumuliatorius ir tvirtinimai I I Dilerio
VAIRAVIMO SISTEMA
Vairavimo trosai I I Dilerio
O.P.A.S. SISTEMA
O.P.A.S. sistema, įskaitant flitra (jei jis 
yra)

I I (8) I Dilerio

VARANČIOJI SISTEMA
Veleno korozijos apsauga L(9) Dilerio
Veleno apsauga I(2) Dilerio
Veleno/impelerio kaištis (supercharged 
varikliuose)

L Dilerio

Veleno/impelerio kaištis (supercharged 
varikliuose su interkuleriu)

L Dilerio

Anodas (jei toks yra) I Dilerio
Krumpliaračių sistema, kabeliai I I Dilerio
VTS (jei yra) I I Dilerio
Impelerio ašies izoliacija (6) Dilerio
Impelerio žiedai I(2) Dilerio
Vandens paėmimo grotelės I(2) Naudotojo
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Plaukimo plokštę, įskaitant aušinimo 
skysčio nutekėjimą

I I Dilerio

Varančiosios ašies/korpuso sandarumo 
sistema

I I Dilerio

KORPUSAS
Vandens paėmimas, patikrinti 
užsikišimus

I I Naudotojo

Korpusas I I Naudotojo
Slidžių/vandenlentės virvės tvirtinimai I I Naudotojo

Pastaba: kai kurie įrašai yra įtraukti į patikrinimus, atliekamus prieš naudojimą ir nebūtinai 
pakartoti šioje lentelėje.

Paaiškinimai:
(1) Naudojant sūriame vandenyje
(2) Šie dalykai turi būti reguliariai tikrinami kas 25 valandos. Nežiūrint to, servisas turi 

būti atliekamas kaip ir nurodyta lentelėje.
(3) Kasdienis praplovimas, plaukiojus sūriame ar nešvariame vandenyje.
(4) Atlikti kas 200 valandų arba kas du metus.
(5) Komponentas, susijęs su emisija.
(6) Pakeisti, kai motociklas pravažiavo 100 valandų arba du metus.
(7) Pakeisti prieš saugojimo periodą arba po 100 valandų, žiūrint kuris pirmiau.
(8) Po kiekvienų 25 valandų, plaukiojant dumbliname vandenyje.
(9) Atlikti prieš saugojimo periodą arba po 100 valandų, žiūrint kuris pirmiau.
(10) Atlikti kas 100 valandų supercharged motorams
            Atlikti kas 200 valandų supercharged motorams su interkuleriu.

Su taisyklėmis susipažinau ir sutinku_____________________________________
             (Vardas, pavardė, parašas)
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