
ГАРАНЦИЯ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ЗА МОТОЦИКЛЕТИ  

1. Гаранцията се дава от производителя чрез БУЛТРАКО АД, представител на Honda за 
България, наричан по-нататък Honda. Тази гаранция е валидна за всички страни, посочени 
на страница 19, 20 и 21 от сервизната книжка. 

2. Периодът на тази гаранция започва от датата на първата регистрация, или от датата на 
продажбата, ако мотоциклетът остане нерегистриран. 

3. Период:  
 XR серия и CRF-F серия - 3 месеца 
 CR серия и CRF-R/X серия - нямат гаранция 
 ATV - TRX серия - 24 месеца 
 VFR 1200 - 36 месеца 
 За всички останали модели мотоциклети Honda гаранцията е 24 месеца 

4. Бултрако АД, представител наHonda за България дава гаранцияза оригиналните Honda 
аксесоариза мотоциклети, както следва:  

 Аксесоари, монтирани по време напредпродажбения сервиз и предипървата 
регистарция – 24 месеца 

 Аксесоари, монтирани следпредпродажбения сервиз или следпървата регистарция 
– 12 месеца или остатъчния срок от гаранцията (което изтече по-късно) 

 Аксесоари, монтирани следизтичането на гаранцията– 12 месеца 
5. Дилърът на Honda е длъжен да осигури безплатно за клиента ремонтирането на всеки 

доказан дефект, покриван от тазигаранция. 
6. Гаранцията не покрива:  

 Дефекти, предизвикани от неспазване сроковете за извършване на периодични 
проверкина мотоциклета. 

 Дефекти, директно или индиректно свързани с неправилната поддръжка или 
поправка 

 Дефекти, причинени от неправилно използване от неквалифицирани или 
неправоспособниводачи или използване на мотоциклета в състезания или ралита 

 Дефекти, дължащи се на небрежност, неправилна поддръжка, превишаване 
ограниченията на Honda, посочени в ръководството за експлоатация (напр. 
максимално натоварване, допустим брой пътници и т.н.). 

 Дефекти, причинени от използването на части, които не са по стандартите и 
спецификациите на оригиналните Honda части, гориво, консумативи, аксесоари и 
течности. 

 Дефекти, директно или индиректно предизвикани от изменения, неодобрени от 
страна на Honda (доработка на двигателя, модифициране на работата на превозното 
средство, промени в електрическата система, тунинг и други преработвания) 

 Повреди, причинени от остаряване (естествено избеляване на боята и др.) 
 Естетически дефекти, които не влияят на работата на машината 
 Дефекти, причинени от неправилно съхранение и транспорт 
 Подмяната на износващи се части и консумативи: запалителни свещи, горивни, 

маслени и въздушни филтри, вериги и ролки, ремъци и жила,накладки, дискове 



съединител и зъбни колела, крушки, предпазители, гумени стелки,ръкохватки и др. 
нормално износващи се детайли. 

 Експлоатационни течности и консумативи: масло, грес, електролит за акумулатор, 
охладителна течност и др. 

 Разноски за транспортиране, комуникации, хотел, храна и др. през време на 
отстраняване на повредата 

 Всякакви разходи при персонална травма или повреда на имущество 
 Компенсации за загуба на време, търговски загуби или наем през периода на 

ремонта 

 


