
РОЗШИРЕНА ГАРАНТІЯ  ВІД  ВИРОБНИКА 

№№ Найменування  торгової марки 
Гарантійний строк 

Умови  дії  
міс. км 

1 4max 12 24 000 Акумуляторні батареї 

2 Belauto 24   

3 Boge 24 30 000 Амортизатори за умови монтажу усіх чотирьох із застосуванням монтажного 

комплекту разом із опорними подушками, підшипниками  

4 Bosch 12   

24  Акумуляторні батареї за умови проведення діагностики електромережі автомобіля 

перед встановленням 

5 Contitech 6 50 000  

6 ERA 24  За виключенням склоочисників, лампочок, запобіжників, витратних матеріалів. 

36  Акумуляторні батареї для легкових автомобілів. 

7 Eхide  

 

12 24 000 Стартерні АКБ для легкових автомобілів за умови проведення діагностики 

електромережі  автомобіля  перед  установкою. 

8 FAG 6    

9 Febest  

24 

12 

 

30 000 

20 000 

Встановлення  на СТО  згідно рекомендацій виробника: 

 амортизатори та ремені  ГРМ; 

 інші деталі. 

10 Fiat / Alfa / Lancia 12  Встановлення  на СТО дилерської мережі   Fiat/Alfa/Lancia.  

Виключення: 

 ремені приводу допоміжних агрегатів і механізму газорозподілення двигуна (ГРМ);  

 усе деталі підвіски, крім амортизаторів, їх опор і кульових шарнірів – важілі, 

сайлентблоки тощо ;  

 свічки запалювання і накалювання;  

 запобіжники, лампи накалювання, ксенонові та світлодіодні ;  

 гальмівні диски і барабани, фрикційні матеріали (диски зчеплення, тормозні колодки 

й накладки, синхронізатори механічних коробок передач); 

 гумові ущільнення, щітки склоочисника;  

 шини та колісні диски;   

 деталі, вузли і агрегати, що мають пошкодження, отримані в результаті дій 

сторонніх предметів, рідин, надмірних температур;  

 усі типи фільтрів. 

11 Finwhale   Встановлення  на СТО: 

9 20 000  амортизатори; 

9 30 000  комплекти  зчеплення; 

9 20 000  хрестовини; 
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12 20 000  насоси системи охолодження; 

18 60 000  підшипники маточин колеса; 

6 30 000  ремені привідні та  ремені ГРМ; 

9 15 000  термостати; 

12 20 000  упори газові; 

12 20 000  кульові опори та шарніри рульових тяг; 

12 30 000  шарнір рівних кутових швидкостей (ШРКШ) за  умови справного захисного чохла 

12 Forsage  12  Ручний  інструмент 

13 Gates 6 50 000  

14 General Motors 6 20 000 Встановлення  на СТО УкрАвто. 

Виключення: 

 всі типи фільтрів;  

 свічки запалювання і накалювання;  

 паливні форсунки;  

 диски зчеплення;  

 гальмівні колодки, диски  і барабани;  

 щітки склоочисника;  

 гумові вироби; 

 зливні та заправні різьбові пробки та кільця;  

 лампи накалювання, світлодіоди та запобіжники.  

15 Gigawatt 24  Стартерні АКБ для легкових автомобілів за умови проведення діагностики 

електромережі  автомобіля  перед  установкою. 

16 Honda 12  Встановлення на СТО дилерської мережі Honda або за наявності  гарантійного 

заключення такої СТО. 

17 Hyundai / Kia 12 20 000 Встановлення на СТО  дилерської мережі Hyundai/Kia. 

Виключення: 

 привідні ремені і ремені балансирів;  

 диски зчеплення і фрикціони АКПП;  

 акумуляторні батареї; аудіоапаратура, автоматичні зовнішні антени;  

 гумові та гумово-металеві деталі підвіски;  

 амортизатори;  

 кульові шарніри підвіски та рульового управління, підшипники кочення, маточини 

коліс;  

 паливні форсунки;  

 каталітичні  нейтралізатори та кисневі датчики (лямбда-зонд). 

18 Kayaba 6 70 000 Встановлення  двох пружин та  двох амортизаторів на вісь. 
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12 

 

 

 

24 

 

70 000 

 

 

 

70 000 

 

Встановлення на СТО дилерської мережі автовиробника автомобіля або на іншій СТО, 

сертифікованій Kayaba, двох амортизаторів на вісь з використанням монтажного 

комплекту разом із опорними подушками, підшипниками.  

 

Встановлення на СТО дилерської мережі автовиробника автомобіля або на іншій СТО, 

сертифікованій Kayaba, чотирьох  амортизаторів  на вісь з використанням монтажного 

комплекту разом із опорними подушками, підшипниками.  

Виключення:  

 товари із природнім зносом;  

 товари, встановлені на автомобіль з порушенням інформації, викладеної в каталозі 

KYB; 

 амортизатори, які замінювались непарно; 

 товари, пошкоджені в результаті неправильного встановлення або неправильної 

експлуатації автомобіля; 

 амортизатори, в яких при неправильному встановленні були пошкоджені шток 

амортизатора та / або сальник внаслідок затискання штоку газовим ключем, 

плоскогубцями тощо; 

 при будь-якому використанні неспеціалізованого інструменту та порушенні 

технології встановлення, як, наприклад, використання пневмоінструменту для 

затягування гайки штоку; 

 амортизатори, що піддалися передчасному зносу в результаті повторного 

використання деталей кріплення або деталей амортизаційного вузла, таких як 

пильники, відбійники тощо; 

 амортизатори, що піддались передчасному зносу в результаті використання верхніх 

опор у незадовільному стані; 

 амортизатори, що вийшли з ладу внаслідок пошкоджених або передчасно 

зруйнованих деталей амортизаційного вузла; 

 товари, що використались у нестандартних умовах експлуатації – на спеціальних 

автомобілях, гоночних авто, ралі тощо; 

 товари, пошкоджені в результаті ДТП. 

19 Koyorad 12 24 000 Встановлення  у комплекті радіатора та водяного насосу із заміною охолоджувальної 

рідини    

20 Land Rover 12  Встановлення  на СТО дилерської мережі сети Land Rover згідно умов, що вказані в 

сервісній книжці автомобіля 

21 Mazda 12  Встановлення на СТО  дилерської мережі  Mazda. 

Виключення: 

 фільтри;  
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 свічки запалювання та накалювання;  

 паливні форсунки;  

 ремінні та ланцюгові передачі (включаючи  ремені, ланцюги, ролики та натяжні 

пристрої);  

 диски щеплення;  

 гальмівні диски та колодки;  

 гумові деталі склоочисників;  

 гумові деталі ущільнювачі дверей дверей, багажнику, капоту;  

 гумові деталі кріплення системи вихлопних газів; 

 скло і дзеркала;  

 лампи и плавкі запобіжники;  

 шини;  

 паливні насоси;  

 каталізатори, лямбда-зонди  

22 Mercedes 12  Встановлення  на СТО дилерської мережі  Mercedes-Benz,  за виключенням витратних  

матеріалів   

23 Mitsubishi 12 50 000 Встановлення  на СТО дилерської мережі  Mitsubishi 

Виключення:  

 все типи фільтрів;  

 ремені приводу допоміжних агрегатів (крім ременя ГРМ и ременя балансирного 

валу);  

 свічки запалювання;  

 диск щеплення та деталі, що вийшли з ладу у випадку його пошкодження;  

 гальмівні колодки, диски та барабани;  

 втулки та інші гумовотехнічні вироби (крім сальників та сайлентблоків);  

 запобіжники, лампи усіх типів (крім ксенонових);  

 зливні пробки, кріплення (болти , гайки тощо) 

24 Nissan 12 

 

 Встановлення  на СТО дилерської мережі  Nissan. 

Виключення:  

запасні частини, пов’язані з проведенням обов’язкового або рекомендованого 

технічного обслуговування, які мають на увазі, але не обмежуються балансуванням 

коліс, регулюванням роботи двигуна, регулювання напрямку світла фар, заміною 

лампочок, запобіжників та плавких вставок, свічок запалювання, привідних ременів, 

диска щеплення, гальмівних барабанів та дисків, гальмівних колодок і накладок, 

фільтрів, щіток склоочисника, рідин та мастильних матеріалів.  

36 100 000 Акумуляторні батареї 

25 Nissens 12  Встановлення  згідно рекомендацій  виробника. 
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Для компресорів кондиціонеру, промивання системи та заміна фільтру осушувача 

обов’язкова. 

Гарантія розповсюджується на продукцію, встановлену на транспортні засоби, які 

використовуються за призначенням та періодично проходять техогляд згідно 

встановлених правил.  

Гарантія не розповсюджується на продукцію, встановлену в автомобілях, які 

експлуатуються в екстремальних умовах, наприклад, перегонах тощо. 

26 NRF 12  Компресор  кондиціонера за умови промивки системи та заміни фільтра-осушувача 

27 Opel 12  Встановлення  на СТО УкрАвто. 

Виключення: гумовотехнічні вироби (втулки, сальники тощо)  

28 Panasonic 

 

24 48 000 Акумуляторні батареї  за умови безпосереднього звернення покупця  до мережі 

сервісних центрів Panasonic та надання документу, що  підтверджує  купівлю товару, 

та  гарантійного талону 

29 Porsche 12  Встановлення  на СТО дилерської мережі  Porsche.  

30 Renault 12  Встановлення  на СТО дилерської мережі  Renault.  

31 Rock Force  12  Ручний інструмент 

32 Sachs  

 

 

12 

 

24 

 

 

 

30 000 

Амортизатори за умови:  

   встановлення двох амортизаторів із застосуванням монтажного комплекту та разом 

з опорними подушками і  підшипниками 

 встановлення чотирьох амортизаторів із застосуванням монтажного комплекту та 

разом з опорними  подушками і  підшипниками 

33 Starline                                          24  За виключенням склоочисників, лампочок, запобіжників, витратних матеріалів. 

36  Акумуляторні батареї для легкових автомобілів. 

34 Stellox 12 20 000  

35 Toyota 12  Встановлення  на СТО дилерської мережі  Toyota. 

Виключення: 

 усі типи фільтрів;  

 свічки запалення та накалювання;  

 паливні інжектори (форсунки);  

 ремінні  та ланцюгові передачі;  

 диски щеплення;  

 гальмівні диски і колодки;  

 гумові деталі склоочисників, ущільнювачів дверей, капоту, вікон, багажнику та 

елементів підсвічування, які піддались зносу внаслідок впливу умов експлуатації;  

 скло і дзеркала;  

 лампи (крім  блок-фар та галогенних ламп) і запобіжники;  

 регулювальні шайби;  
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 каталітичні перетворювачі. 

36 VAG 12  Стартерні АКБ  для легкових автомобілей за умови встановлення  на СТО дилерської 

мережі  VAG 

37 Varta 24  Проведення діагностики електромережі автомобіля перед встановленням  АКБ 

38 Volvo 12  Встановлення  на СТО дилерської мережі  Volvo.  

Виключення:  

 витратні матеріали (фільтра, прокладки, свічки запалювання); 

 деталі з природнім зносом (гальмівна колодки, диски щеплення, щітки 

склоочисників, лампи тощо) 

 


