
Záruční podmínky Honda Power Equipment 2020 

       Platnost záručních podmínek od 2.1 do 31.12.2020 

Motory Honda 

Model motoru Neprofesionální 
použití 

Profesionální použití 
/ Použití v 

půjčovnách 

Motokáry 

GX100/120/160/200/240/270/340/390/
440/630/660/690 

36 měsíců 36 měsíců 3 měsíce 

GXV160/340/390/530/630/660/690 36 měsíců 36 měsíců 3 měsíce 

Motory GS/GSV 24 měsíců 12 měsíců 3 měsíce 

Motory GC/GCV 24 měsíců 3 měsíce bez záruky 

Motory 
GX25/GX35/GXH50/GXV50/GXV57 

24 měsíců 12 měsíců bez záruky 

 

Model motoru Neprofesionální 
použití 

Profesionální použití Motokáry / 
Půjčovny / 

Stavebnictví 

Motory GP 24 měsíců 3 měsíce bez záruky 

 

Další záruky 

Typ zboží / příslušenství Neprofesionální použití Profesionální použití 

Lithium Ion baterie pro motory 
Honda 

24 měsíců 24 měsíců 

 

Tyto záruční podmínky platí výhradně u samostatně prodávaných motorů či motorů použitých ve výrobcích, které 

nejsou originálními výrobky Honda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Záruční doby pro soukromé uživatele - spotřebitele 

Kompletní výrobky Honda  

Typ výrobku Prodloužená záruční 
doba 

Standardní záruční doba 

Originální výrobky Honda poháněné motory 
řady GX / GXV 

60 měsíců 36 měsíců* / 24 
měsíců** 

Originální výrobky Honda poháněná motory 
řady GC / GCV 

60 měsíců 24 měsíců 

Originální výrobky Honda poháněné motory 
GX25/ GX35 / GXH50 / GXV50 / GXV57 

60 měsíců 24 měsíců 

Elektrická zahradní sekačky 60 měsíců 24 měsíců 

Robotické zahradní sekačky Není poskytována 24 měsíců 

AKU Program (včetně akumulátorů) Není poskytována 24 měsíců 

 
*-standardní záruka na motor použitý v originálním výrobku Honda 
**-standardní záruka na ostatní komponenty originálního výrobku Honda 
 
Závěsné lodní motory Honda Marine 

Typ lodního motoru Prodloužená záruční 
doba 

Standardní záruční doba 

Veškeré modely 60 měsíců 36 měsíců 

 

Nafukovací čluny honWave 

Typ nafukovacího člunu Standardní záruční doba 

Veškeré modely 24 měsíců 

 
Další záruky 

Typ zboží / příslušenství Standardní záruční doba 

Originální startovací baterie 12 měsíců 

Lithium-Ion baterie (v robotických sekačkách) 24 měsíců nebo 3.000 nabíjecích cyklů 

Originální příslušenství Honda 24 měsíců 

Stroje a příslušenství Tielbürger 24 měsíců 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záruční doby pro profesionální uživatele – podnikatele 

Kompletní výrobky Honda 

Typ výrobku Prodloužená záruční 
doba 

Standardní záruční doba 

Originální výrobky Honda poháněné motory 
řady GX / GXV 

60 měsíců 36 měsíců* /  
24 měsíců** 

Originální výrobky Honda poháněná motory 
řady GC / GCV 

60 měsíců 24 měsíců 

Originální výrobky Honda poháněné motory 
GX25/ GX35 / GXH50 / GXV50 / GXV57 

60 měsíců 24 měsíců 

Elektrické zahradní sekačky Není poskytována záruka Není poskytována 
záruka 

Robotické zahradní sekačky Není poskytována záruka 24 měsíců 

AKU Program (včetně akumulátorů) Není poskytována záruka 12 měsíců 

 
*-standardní záruka na motor použitý v originálním výrobku Honda 
**-standardní záruka na ostatní komponenty originálního výrobku Honda 
 
Prodloužená záruční doba 60 měsíců neplatí při profesionálním použití těchto strojů: zahradní sekačky 
HRG415/465/536, křovinořezy UMK425/UMK435/UMR435 a sněhová fréza HS550. 
 
Závěsné lodní motory Honda Marine 

Typ lodního motoru Prodloužená záruční 
doba 

Standardní záruční doba 

Veškeré modely (vyjma BF2,3) 60 měsíců 12 měsíců 

 
Závěsné lodní motory určené pro profesionální použití musí být vybaveny originálním počitadlem motohodin Honda 
a motor musí mít prováděnou pravidelnou údržbu autorizovaným servisem Honda Marine. 
 
Nafukovací čluny honWave 

Typ nafukovacího člunu Standardní záruční doba 

Veškeré modely 12 měsíců 

 

Další záruky 

Typ zboží / příslušenství Standardní záruční doba 

Originální startovací baterie (vyjma Lithium-Ion) 6 měsíců 

Lithium-Ion baterie (v robotických sekačkách) 24 měsíců nebo 3.000 nabíjecích cyklů 

Originální příslušenství Honda 12 měsíců 

Stroje a příslušenství Tielbürger 12 měsíců 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Poznámky: 
Prodloužená záruční doba je poskytována na vybrané stroje dovezené oficiálním zastoupením Honda PE v ČR, 
společností BG Technik cs,a.s. a které byly prodány výhradně v síti autorizovaných prodejců Honda PE. 
 
Podmínkou prodloužené záruční doby až na 60 měsíců od data prodeje stroje je provedení placené servisní prohlídky 
v autorizovaném servisu Honda Power Equipment nebo Honda Marine, každých 12 měsíců od data prodeje stroje. 
 
Pokud uživatel stroje neabsolvuje tuto prohlídku, platí pouze standardní záruční doba. 
 
Záruka a prodloužená záruka je poskytována výhradně prvnímu majiteli stroje, v případě dalšího prodeje dochází 
k jejímu pozbytí.  
 
Co se rozumí soukromým (neprofesionálním) a profesionálním použitím: 
Soukromé (neprofesionální) použití: Stroj byl zakoupen soukromou osobou – spotřebitelem a to výhradně pro 
soukromé použití. Záruka se v tomto případě řídí Novým občanským zákoníkem. 
 
Profesionální použití: Stroj je zakoupen fyzickou nebo právnickou osobou a je prokazatelně používaný ke komerční 
činnosti. 
Záruka se v tomto případě řídí Zákonem o obchodních korporacích. 


