
Zeppelin SK s.r.o. nepreberá zodpovednosť za sprievodné a následné škody. Táto záruka nahradzuje akékoľvek iné záruky alebo zodpovednosť za vady, či už výslovne uvedené, alebo mlčky 
predpokladané, vrátane akejkoľvek záruky predajnosti alebo vhodnosti pre určité použitie. Povinnosť odstránenia poruchy  podľa tejto záruky sa vzťahuje len na zabezpečenie materiálu 
a služieb, ako je špecifikované touto zárukou. 
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  Náhradné diely a montované komponenty  -  6 mesačná záruka 
 

                                                                                                              
 
 
1. ŠTANDARDNÁ ZÁRUKA 
 

 
 

  

1.1. Caterpillar Inc. resp. spoločnosť Zeppelin SK s.r.o. poskytuje záruku v dĺžke trvania 6 mesiacov odo dňa odovzdania prvému užívateľovi na 
nasledovné predané produkty: 
 
� Caterpillar nové náhradné diely a montované komponenty, 
� Classic™  náhradné diely a montované komponenty, 
� Cat Reman®  náhradné diely, montované komponenty, 
� Cat Reman®  motory používané ako náhradné diely, 
� Caterpillar ML ťažobné nástroje (adaptéry, zuby a MST, GET produkty, hroty kompaktorov) . 
 
Táto záruka sa vzťahuje tak na výrobné ako aj materiálové poruchy.    
 
1.2. Ak sa vyskytne porucha v priebehu záručnej doby na produkte, ktorý nebude spôsobilý na dohodnutý účel, spoločnosť Zeppelin SK s.r.o. 
prostredníctvom svojej príslušnej pobočky: 
� zaistí (podľa svojho uváženia) nový,  továrensky renovovaný CAT Reman®,  Classic™  alebo výrobcom schválený náhradný diel, potrebný 

k odstráneniu poruchy, pričom poškodený náhradný diel, ktorý bol vymenený pri záručnej oprave sa stáva majetkom spoločnosti Zeppelin SK 
s.r.o. 
Poznámka: záručné podmienky na novo repasované resp. renovované diely sú rovnaké ako pri kúpe nových náhradných dieloch pričom 
pôvodné, vymontované diely sú majetkom spoločnosti Zeppelin SK s.r.o., 

� zabezpečí prácu potrebnú k odstráneniu poruchy s výnimkou prípadu výmeny motorov pôvodne inštalovaných niekým iným, ako firmou Zeppelin 
SK s.r.o. (v tom prípade sa poskytuje len práca potrebná k oprave, demontáž a spätná montáž je vecou užívateľa), 

� vymení mazacie oleje, filtračné vložky, nemrznúcu kvapalinu a iné obslužné prostriedky, ak sa tieto  vinou poruchy stali nepoužiteľné. 
 
1.3. Táto záruka sa nevzťahuje na: 
� náhradné diely a montované komponenty, ktoré boli namontované pred dodaním nového produktu, 
� náhradné diely tretej strany, ktoré boli montované ako súčasť produktu, 
� CAT náradie, CAT batérie, CAT pneumatiky, CAT podvozky pásových strojov, ktoré sú pokryté osobitnými zárukami, pozri bod 1.4., 
� náhradné diely a montované komponenty, ktoré boli používané v motoroch cestných vozidiel, elektrocentrálach v ropnej,  plynnej,  námornej a v 

rušňovej aplikácii, motory podľa CAT štítku C175, 3500 a motory série 3600, jednoúčelové čerpadlá používané v ropnej aplikácii. Uvedené 
produkty sú pokryté osobitnými zárukami., 

� gumené pásy používané u šmykom riadených nakladačoch, kompaktných nakladačoch  a mini rýpadlách, pozri bod 1.4. 
 
1.4. Spoločnosť  Zeppelin SK s.r.o. poskytuje záruku na vybrané komodity produktov resp. náhradných dielov nasledovne: 
� CAT nabíjateľné batérie v aplikáciách pre stavebné, cestné, poľnohospodárske, lodné, priemyselné a energetické zariadenia v trvaní 24 

mesiacov odo dňa odovzdania prvému užívateľovi, 
� CAT pneumatiky na BHL / rýpadlo nakladač, SSL / šmykom riadený nakladač, TH / teleskopický manipulátor a MHEX / kolesové rýpadlo v trvaní 

12 mesiacov odo dňa odovzdania prvému užívateľovi, 
� CAT pásový podvozok v prevedení: 

o System One – 4 roky / 6000 Mth,   
o Genuine – 4 roky / 4000 Mth, 
o General Duty – 4 roky / 3000 Mth, 
o Classic – 3 roky / 4000 Mth, čo nastane skôr odo dňa odovzdania prvému užívateľovi, 

� CAT gumené pásy terénnych nakladačov / MTL; mini rýpadiel / MHE; kompaktných nakladačov / CTL je v trvaní 12 mesiacov alebo  1500 Mth, 
pri prevedení Premium a 12 mesiacov alebo 1000 Mth u General Duty, čo nastane skôr odo dňa odovzdania prvému užívateľovi, 

� CAT náradie akými sú napr. lopata, kladivo, vrták, nožnice je v trvaní 12 mesiacov odo dňa odovzdania prvému užívateľovi. 
 
1.5. Spoločnosť  Zeppelin SK s.r.o. nezodpovedá za poruchy vzniknuté v dôsledku: 
� nedodržiavania pokynov uvedených v návode na demontáž, montáž náhradného dielu alebo komponentu, ktorá mala za dôsledok neodbornú 

a neoprávnenú manipuláciu alebo opravu, 
� neprimeraného zachádzania s produktom resp. náhradným dielom, alebo jeho preťažovania, 
� zanedbania údržby alebo spoločnosťou Zeppelin SK s.r.o. neschválenej nevhodnej opravy, alebo úpravy vykonanej užívateľom, 
� pôsobenia vonkajších mechanických alebo chemických vplyvov, 
� použitia iných ako originálnych náhradných dielov resp. prevádzkových náplní, olejov a filtrov, 
� inštalácie pracovného náradia alebo prídavného zariadenia, ktoré neboli namontované v súlade s predpísaným technologickým postupom, alebo 

ktorého použitie nebolo schválené spoločnosťou Zeppelin SK s.r.o. respektíve výrobcom Caterpillar® 
 
1.6. Prirodzené opotrebenie alebo opotrebenie vyplývajúce zo spôsobu používania produktu resp. náhradného dielu je zo záruky vyňaté. 
1.7. Nároky vyplývajúce zo záruky sú premlčané s uplynutím záručnej doby podľa bodu 1.1.  
1.8. V prípade predlženej záruky (EPP) sa záručné krytie riadi štandardami EPP resp. osobitnými podmienkami zmluvne napred dohovorenými. 
1.9. V sporných bodoch je pre uznanie štandardnej záruky rozhodujúce vyjadrenie výrobcu produktu resp. firmy Caterpillar®.

 


