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DAF FIRST CHOICE záruční list – rozšířená záruka 

Moduly 
1. FIRST CHOICE záruka – Hnací ústrojí & Vozidlo                                                   

              Tyto FIRST CHOICE záruční moduly zahrnují následující položky:   
 
FIRST CHOICE záruka - Hnací ústrojí 
 
Motor 
              Palivové čerpadlo a trubky přívodu vstřikovaného paliva, vstřikovací trysky, 

blok motoru včetně klikové hřídele, spojovacích táhel, pístu, vložek válců 
a ložisek, čerpadlo chladicí kapaliny, termostat a skříň termostatu, hlava 
válce a těsnění hlavy válce, včetně sacích a výfukových ventilu a 
ventilového rozvodu, sací a výfukové potrubí, turbodmychadlo, olejové 
čerpadlo, olejová vana včetně měrky a zařízení na plnění oleje, chladič 
oleje, elektronicky větrák, tlumic klikového hřídele, zavěs motoru, 
motorová brzda s výjimkou venkovního provozu, motor startéru, 
setrvačník a kryt 

Spojka 
             (s výjimkou třecího disku), skříň spojky, měnič momentu a hydraulická 

spojka 
Převodovka 
              převodovka, skříň a vnitřní komponenty, ovládací mechanismus, 

integrovaný chladič oleje, retardér, rozdělovací převodovka, pomocná 
převodovka. 

Hnací hřídele  
             hnací hřídele mezi převodovkou a diferenciálem, hnací hřídel mezi první a 

druhou zadní nápravou 
Diferenciál 
              skříň diferenciálu, rozvodovky a vnitřní ložiska, závěr diferenciálu 
Hnané nápravy 
              kryt zadní nápravy, kola a redukční převod v kolech, hnací hřídele 
Vyjma:  Těsnění (až na těsnění hlavy válců), vnější O-kroužky, olejová těsnění, 

řemeny, hadice, vnější potrubí a filtry a veškeré součástky/díly hnacího 
ústrojí, které nejsou uvedeny výše. 

 
FIRST CHOICE záruka – Vozidlo 
Všechny ostatní součástky vozu montované u výrobce. 
 

Tato záruka výrobce se nevztahuje na: 

a. Jakékoli závady způsobené běžným opotřebením; 
b. Opravy, které jsou obvykle nutné v průběhu normální životnosti 

vozidla DAF a které se obvykle provádějí při běžné údržbě, jako jsou 
například seřízení ventilů, opravy a testovaní systémů vedení 
tlakového vzduchu, seřízení naprav a geometrie kol, vibrace, pískání, 
otvory v kování a hadicích, neobvyklé zvuky, chrastění, uvolněné 
šrouby, hadice a elektrické přípojky. 

 

Všeobecné podmínky 
2.   Oprava nebo výměna 

Jediným a výhradním opravným prostředkem proti společnosti DAF je 
podle teto záruky a dle uvážení společnosti DAF oprava nebo výměna 
vadného dílu (-ů) nebo komponentu (-ů), které společnost DAF nebo 
servis, k tomuto účelu společností DAF stanovený, provede pro 
zákazníka zdarma. Vyměněny vadný díl (-y) nebo komponent (-y) se 
stávají majetkem společnosti DAF. 
 

3.    Podmínky pro uplatnění záruky 
                  Ustanovení v tomto záručním listu platí pouze za splnění  
                  následujících podmínek: 

a. oprávnění vyplývající z této záruky musí být řádně doložena 
řádně vyplněným záručním listem vydaným společností DAF, 
který zákazník musí na vyžádání společnosti DAF předložit; a 

b. při správném počtu ujetých kilometru a/nebo po správné 
uplynuté době proběhly v souladu s nejnovějšími pokyny 
společnosti DAF výstupní kontroly, údržba, plánované kontroly, 
servis a opravy, a to v autorizovaných servisech DAF nebo v 
servisech s vybavením a pod vedením mechaniků srovnatelné 
odborné a profesionální úrovně; a 

c. závadu nezpůsobila nevhodná oprava či údržba, a 
d. závadu nezpůsobilo použití pohonných hmot, olejů, maziv a 

chladicích kapalin, AdBlue nebo jakýchkoli kapalin, které 
nesplňují specifikace společnosti DAF; a 

e. závadu nezpůsobilo použití náhradních dílů, které nejsou alespoň 
stejné kvality jako originální náhradní díly DAF, jež společnost 
DAF prodává; a  

f. řidiči vozidla DAF jednali v souladu s pokyny pro řidiče vydanými 
společností DAF a neignorovali varovné signály ze systémů 
palubního počítače vozidla; a 

 
 
 
 
 

 g. na nedostatek byla společnost DAF upozorněna ihned po 
jeho zjištění, v každém případe nejpozději deset (10) dnů od 
jeho odhalení; a 

h. vůz DAF byl společnosti DAF předán do servisu k opravě 
závady za přiměřenou dobu a v čase stanoveném 
společností DAF; a 

i. nebyly provedeny žádné změny standardních parametrů 
vozu, včetně například: identifikačních značek vozu DAF, 
čísel, značek, pečetí, upozornění nebo štítků s provozními 
pokyny, technické, elektrické a softwarové konfigurace vozu 
DAF, tuningu, pře-mapování nebo úpravy parametrů motoru 
a/nebo zásahu do tachografu vozu, počítače moto hodin 
nebo náboj-metru, pokud příslušnou změnu výslovně 
neschválí písemně společnost DAF a nebude-li provedena 
zcela v souladu s pokyny společnosti DAF; a 

j. vůz DAF se nestal předmětem zanedbání, použití 
neodpovídající síly, chybného použití či zneužiti a nepoužíval 
se pro lekce řízení, školení řidičských dovedností, soutěže či 
rychlostního závodění; a 

k. vozidlo DAF nebylo použito k jinému účelu, než pro který bylo 
při prodeji určeno, nebyla překročena jeho tovární hrubá 
hmotnost nebo zákonem povolená nosnost a nebylo 
používáno jiným neobvyklým způsobem; a 

l. vozidlo DAF bylo provozováno v souladu s pokyny vydanými 
společností DAF; a 

m. vozidlo DAF neutrpělo žádné škody při nějaké nehodě, z 
důvodu nedostatečné údržby, nesprávné údržby, skladovaní, 
přepravy; a 

n. vůz DAF nebyl nijak poškozen z vnějšího zavinění (jako 
například mimo jiné z důvodu požáru, zásahu blesku, 
výpadku elektrické energie, poškození vodou, zemětřesení, 
vyšší moci), jehož základní příčinu dle společnosti DAF 
nelze, alespoň ne jednoznačně, určit; a 

o. zákazník splnil s ohledem na vůz DAF všechny své platební 
povinnosti; a 

p. zákazník uplatňuje svá pravá podle záruky a v záruční době. 
 

4. Obecné výjimky platné pro všechny moduly 
4.1 Příčiny vyloučené ze záruky 

Tato záruka výrobce se nevztahuje na: 

a. veškeré chyby vzniklé soustavným používáním výrobku DAF 
po objevení vady, nebo poté, co vada mohla být běžně 
zjištěna 

b. opravy a/nebo výměny součástí následkem 
neobvyklého opotřebení a/nebo nesprávného 
používaní, podle rozhodnutí společnosti DAF 

         4.2    Komponenty a díly vozidla vyloučené ze záruky 
Dále jsou z této záruky vyloučeny veškeré závady týkajíce se: 

a. veškerých komponent, u nichž je běžné opotřebení 
součástí jejich funkce a které mohou byt používáním silně 
ovlivněny, jako jsou brzdové kotouče, brzdové destičky, 
brzdové bubny a brzdové čelisti a spojkový třecí disk; 

b. pneumatik a duší; 
c. baterií 
d. rozbitého a poškrabaného skla, pokud není stanoveno, že 

odpovědnost připadá na výrobu; 
e. nástavby vozidla nebo doplňkového zařízení 

         4.3    Náklady vyloučené ze záruky    
                Ze záruky jsou dále vyloučeny všechny náklady a náhrady za 
                položky, které nespadají do rozsahu této záruky, například 
                poplatky za přivolání, příplatky za přesčasy, telefonní poplatky, 
                  cestovní náklady, náklady na olej nebo jine kapaliny, jine následné 
                škody jakékoli povahy a všechny nepřímé škody, jako například 
                ušlý zisk. Z této záruky jsou také vyňaty náklady spojené s 
                demontáží a montáží dílu (karoserie), nástaveb, instalací nebo 
                náklady, které ohrožují nebo maří práci podle záruky. 
 

5. Různá ustanovení 
5.1 Záruční opravy neprodlužují původní záruční lhůtu vozidla DAF 

nebo jeho dílu. 
5.2 Záruka výrobce se uděluje prvnímu kupujícímu vozidla DAF a 

nemůže být převedena po zbytek záruční lhůty na následujícího 
majitele. 

5.3 V závislosti na záruce DAF zákazník souhlasí a potvrzuje, že si vůz 
DAF zakoupil z titulu svého povolání nebo obchodní činnosti, že 
není spotřebitelem a že vůz DAF není spotřební zboží.  

          5.4   Záruční výměny budou prováděny zdarma pouze, pokud budou 
                  vyměňované vadné i vyměněné díly originálními díly DAF, které 
                   společnost DAF prodává. 
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       5.5     Výměna nebo oprava dílu za podmínek této záruky 
                  neznamená, že společnost DAF přijímá jakoukoli 
                 odpovědnost nebo zavinění. 
       5.6     Vadný vůz DAF nebo jakékoli jeho díly nesmí být společnosti DAF 
                  vráceny bez  předchozích písemných pokynů nebo souhlasu  
                  společnosti DAF. Vůz DAF nebo jeho díl, na který se reklamace 
                  vztahuje, musí však být dány společnosti DAF k dispozici, když o to 
                  poprvé požádá a aniž by společnost DAF hradila poštovné, přepravu 
                  nebo přepravní poplatky. 
       5.7      Pokud se reklamace ukáže být neopodstatněná, mohou být  
                  zákazníkovi naúčtovaný náklady za prohlídku výrobku.Zákazník bude 
                  muset reklamovaný vůz DAF a jeho díly, které byly předmětem 
                  reklamace, přijmout zpět. 
       5.8      Záruka se nevztahuje na žádné dodatečné náklady, které mohou  
                  vzniknout z důvodu nástavby nebo instalace, jež ohrožují nebo brání 
                  práci na vozidle DAF, pokud nebyly takové nástavby/ instalace 
                  namontovány společností DAF. 
       5.9      Všechny podmínky, které se odchylují od tišteného standardního 
                  jazyka tohoto záručního listu, nebudou platné a zůstanou i nadále 
                  nevymahatelné. Anglická verze těchto podmínek bude verze   
                  platná a závazná. Veškeré mající se k dispozici překlady těchto 
                  podmínek jsou volné překlady poskytnuté společností DAF bez jejího 
                  zastoupení, že překlad přesně odrazí autentickou verzi. 
        5.10   V případě jakéhokoli sporu o (záruční) nároky ponese břemeno  
                   prokázání existence a rozsahu oprávněného nároku zákazník. 
        5.11   Žádný agent, dovozce, zaměstnanec, zástupce nebo dealer  
                   společnosti DAF není oprávněn, byt' v náznaku, zaručovat, slibovat 
                  nebo smluvně ošetřovat cokoli, co se odchyluje od podmínek této 
                  záruky. 
 
        6.       Spory, platné zákony 
        6.1     Všechna rozhodnutí společností DAF ohledně otázky, zda se záruka  
                   vztahuje na daný výrobek, zda je nárok podle jakékoli záruky 
                  oprávněný, zda byly splněny podmínky platné pro daný nárok i jaká 
                  bude při uplatnění záruky stanovena přiznaná částka, budou zaležet 
                  čistě na uvážení společností DAF. 
        6.2     Jakékoli spory týkající se práv a povinností podle tohoto záručního 
                  listu musí být v první řadě předloženy k řešení příslušnému soudu  
                   v Amsterdamu v Nizozemí. 
        6.3     Tato záruka se, s výslovným vyloučením jiných právních předpisů,  
                   řídí výhradně podle zákonů Nizozemí. 
        6.4     Pokud bude některé ustanovení této záruky v rozporu se zákony  
                  jakékoli jurisdikce, je ustanovení v takové jurisdikci nepoužitelné a 
                  platnost zbytku tohoto záručního listu zůstává nedotčena. 
 
   

 
 

 

 


