STANDARTINĖS UAB LONGO LT GARANTIJOS SĄLYGOS
UAB "Longo LT" užtikrina Automobilio remonto garantiją Pirkėjui pagal toliau pateiktas esmines
gartantijos sąlygas:
1. Garantija yra taikoma įvykus atsitiktiniams gedimams, kurių nebuvo galima numatyti iš
anksto. Garantija Pirkėjui įsigalioja dieną, kai Pirkėjas gavo automobilį iš Pardavėjo ir galioja 2
(du) mėnesius arba 3 000 km, priklausomai nuo to, kuri sąlyga įsigalioja anksčiau (toliau –
Garantinis terminas).
SVARBU: garantija galioja tik pirkėjui atlikus visus privalomus ir gamintojo numatytus
aptarnavimus bei turint apie tai patvirtinančius dokumentus.
2. Garantija galioja Automobilio remonto darbams ir detalių keitimui, nurodytiems GARANTIJOS
SĄLYGOSE:
Garantiniu terminu nemokamai gali būti atlikti Automobilio remonto darbai ir detalių keitimas,
ir/arba apmokami remonto darbai ir detalių keitimas, jei Automobilio remontas atliekamas
Pardavėjo, jo nurodytame servise.
3. Garantiniu terminu atliekami remonto darbai ir/ar detalių keitimas šiems išvardintiems
Automobilio pagrindiniams agregatams ir jų elementams bei komponentams:
3.1. Varikliui; (garantija nėra taikoma: paskirstymo pagrindiniam diržui, paskirstymo
grandinei, įtempėjams ir su jom susijusiems komponentams);
3.2. Starteriui;
3.3. Generatoriui;
3.4. Turbina / Kompresorius;
3.5. Pavarų dėžė;
3.6. Kondicionavimo / vėdinimo sistemai;
3.7. Stabdžių sistemos
(negalioja natūraliai susidėvinčioms ir/ar dylančioms detalėms pvz. kaip: stabdžių
trinkelėmis, stabdžių diskams, apkaboms, guminėms žarnelėms ir stabdžių būgnams);
4. Garantijos sąlygos negalioja šiems Automobilio agregatams, dalims, situacijoms ir pozicijoms
išdėstytiems žemiau, ar kitaip aptartiems Automobilio pardavimo metu pasirašytinai Šios
sutarties 10. punkte:
4.1. Jei Automobilis naudojamas ne pagal paskirtį, kaip transportas spec. paskirties
komercinei veiklai vykdyti, taksi ar pavežėjimo paslaugoms teikti, nuomai, automobilių
sporto varžybose ir panašiai;

4.2. Garantija nėra taikoma šiems pagrindinių agregatų sistemos elementams ir dalims:
pagrindiniam paskirstymo diržui, paskirstymo grandinei, įtempėjams ir susijusiems
komponentams, diržinei pavarai ir visiems juostiniams / agregatiniams diržams;
4.2.1 Automobilio važiuoklės ir važiuojančiosios dalies reguliavimo darbams (ratų
geometrija, suvedimas, išvirtimas, padangos, ratlankiai);
4.2.2. Natūraliai susidėvinčioms Automobilio detalėms (pavyzdžiui, stabdžių,
sankabos, pakabos ar išminimo guoliams; kitoms natūraliai besidėvinčioms dalims
kaip: amortizatoriai, lankstai, guminės įvorės ir pan.);
4.3. Jei Pirkėjas nesilaiko gamintojo numatytos privalomos Automobilio techninės
priežiūros grafiko;
4.3.1. Ekslpoatacinėms einamojo remonto ir techninės priežiūros detalėms,
skysčiams ir tepalams;
4.4. Gamtos stichijų (potvyniai, žaibas, gaisras, lūžtantys medžiai ar pastatų dalys ir kt.)
sukeltiems gedimams, akmeninių skeveldrų sukeltiems pažeidimams, įbrėžimams, dėl
Automobiliui netinkamų valymo priemonių naudojimo;
4.5. Automobiliui vandens sukeltiems gedimams, hidrosmūgiams: (pvz: vanduo pateko į
variklį važiuojant per gilią duobę ar atsitiktinį vandens patekimą į variklį);
4.6. Automobilyje techniškai ir technologiškai gamintojo nenumatytiems ir neteisingai
įrengtoms dalims ir aksesuarams; jei Automobiliui atliktos neleistinos modifikacijos (pvz.
variklio „čipavimas“) ar taikyti netinkami remonto metodai, nusižengiant Automobilio
gamintojo numatytiems reikalavimams;
4.7. Pirkėjo sukeltiems kelių eismo įvykiams ar draudimo atvejams;
4.8. Netinkamam degalų, tepalų ar skysčių naudojimui, Automobilio gamintojo
nepatvirtinto tepalo ar degalų papildymui;
4.9. Naudotų atsarginių detalių naudojimui;
4.10. Automobilio stiklams, veidrodėliams, interjero ir eksterjero apdailai, išmetimo
sistemai, variklio aušinimo sistemai;
4.11. Narūraliai besidėvinčioms Automobilio pakabos dalims, tarp jų ir amortizatoriams;
4.12. Automobilio agregatų pavaroms, diržams, grandinėms, lemputėms, saugikliams,
lempoms, baterijoms, akumuliatoriams, nuotolinio valdymo pulteliui, priekinio stiklo
valytuvams;
4.13. Automobilio elektros sistemai, variklio valdymo sistemai, centrinio rakinimo
sistemai, ABS, elektroniškai reguliuojamų sėdynių sistemai ir elektroninėms saugumo ir
komforto sistemų sudedamosioms dalims;
4.14. Automobilio kėbulo apdailos ir dažymo darbams, taip pat diagnostikai ir priežiūrai.
5. Pirkėjas, norėdamas išsaugoti automobilio Garantiją; privalo atlikti visą būtina
Automobilio techninę priežiūrą ir patikrą pagal grafikus ir reikalavimus, pagal Automobilio
gamintojo numatytus standartus ar norminius aktus.

6. Pardavėjo garantija galioja tik tuo laikotarpiu (neviršijant 1 punkte nurodyto termino), kol
Transporto priemonės valdytojas yra Transporto priemonės pirkimo-pardavimo sutartyje
nurodytas Pirkėjas. Perleidus ar suteikus teisę vairuoti Transporto priemonę trečiajam asmeniui,
Pardavėjo garantijos galiojimas nutrūksta.
7. Pirkėjas Garantiniu terminu įsipareigoja:
7.1. Savo lėšomis užtikrinti Automobilio perdavimą ar nugabenimą Pardavėjui ar
Pardavėjo nurodytam partneriui garantiniams remonto darbams atlikti;
7.2. Užtikrinti, kad Automobilio priežiūrai naudojamos gamintojo nurodytos detalės ir
eksploataciniai skysčiai;
7.3. Užtikrinti, kad sąskaitos ar važtaraščiai ir kiti įrodantys dokumetai apie darbų
savalaikį atlikimą būtų išsaugoti kaip įrodymas, kad Automobilio priežiūra atlikta
atitinkamais intervalais ir pagal techninės priežiūros grafiką, naudojant tinkamas
atsargines dalis ir skysčius. Anksčiau minėta veikla bus užtikrinimas, jei reikės sudaryti
garantinį reikalavimą dėl defektų, kuriems įtaką gali daryti netinkami eksploatavimo
intervalai ar atlikti darbai.
8. 14 dienų grąžinimo garantija:

8.1. Klientas gali atsisakyti savo įsigyto automobilio per 14 (keturiolika) dienų nuo pirkimo
dienos išsirinkdamas bet kurį kitą Longo LT, Longo Latvia ar Longo Estonia parduodamą
automobilį.
8.2. Automobilis negali būti grąžinamas jeigu:
8.2.1 Nuo automobilio įsigijimo dienos praėjo daugiau nei 14 dienų.
8.2.2.Su automobiliu buvo nuvažiuota daugiau nei 400 kilometrų.
8.2.3.Automobilis turi kosmetinių arba techinių defektų, kurių nebuvo pirkimo metu.
8.3. Automobilis grąžinamas už Pardavimo sutartyje nurodytą sumą (Pardavėjas
nepadengia Pirkėjo išlaidų, susijusių su registracija, technine apžiūra, draudimu, lizingu,
komisiniais mokėjimais ir lizingo sutarties nutraukimu. Pardavėjas taip pat nepadengia
Pirkėjo išlaidų, susijusių su priežiūra ar automobilio patobulinimais.)
9. Šis Priedas yra neatskiriama Pirkimo-Pardavimo sutarties dalis.

