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Ներածություն
Երաշխիքային գրքույկը տրվում է ավտոմեքենայի
գնորդին HONDA պաշտոնական ներկայացուցչի
կողմից:

Ավտոմեքենայի վաճառքի ժամանակ HONDA
պաշտոնական ներկայացուցիչը լրացնում
է
ավտոմեքենայի երաշխիքային գրքույկը՝ նշելով
համապատասխան տողերում սեփականատիրոջ և
ավտոմեքենայի տվյալները :
Սույն երաշխիքային գրքույկը հաստատում է
ավտոմեքենայի երաշխիքը՝ սահմանելով HONDA
պաշտոնական
ներկայացուցչի
երաշխիքային
պարտավորությունները
և
սեփականատիրոջ
իրավունքները`
իրականացնելու
անվճար
երաշխիքային սպասարկում:

Հերթական տեխսպասարկումը անցնելուց հետո ստուգեք
որպեսզի HONDA պաշտոնական ներկայացուցիչը ճիշտ
լրացնի
երաշխիկային գրքույկը: Վերջինս հաստատում է
Ձեր ավտոմեքենայի նորմալ տեխնիկական վիճակը, որից
հետևաբար հետագա վաճառքի ժամանակ բարձրանում է
ավտոմեքենայի շուկայական արժեքը :
Ավտոմեքենայի
երաշխիքային
գրքույկը
պետք
է
պահպանել մյուս փաստաթղթերի հետ և, ավտոմեքենայի
վաճառքի դեպքում, փոխանցել նոր սեփականատիրոջը:

Եթե Դուք կունենաք դժվարություններ և հարցեր
ավտոմեքենայի հետ կապված, խնդրում ենք դիմել մեզ: Մենք
միշտ կօգնենք Ձեզ լուծելու ցանկացած խնդիր: Օգտվելով
հնարավորությունից՝ վստահեցնում ենք Ձեզ, որ HONDA
ավտոմեքենայի ղեկին կստանաք մեծագույն հաճույք և
երկար տարիների ընթացքում անխափան շահագործում:
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Ավտոմեքենայի նախավաճառքային պատրաստություն
Ավտոմեքենայի սեփականատերը հաստատում է , որ
ինքը տեղեկացված է
ավտոմեքենայի նախավաճառքային պատրաստության
իրականացման մասին և ավտոմեքենայի հետ միասին
ստացել է համապատասխան փաստաթղթերի փաթեթը
երաշխիքային սպասարկման պայմաններին և
պարտականություններին
պարբերաբար տեխնիկական սպասարկման անցկացման
ժամանակացույցին
պաշտոնական ներկայացուցչի ստանձնած
պարտականություններին

Պաշտոնական ներկայացուցիչը կատարել է
ավտոմեքենայի
շարժիչի զննում՝ ստուգելով նաև բոլոր յուղերի և
հեղուկների մակարդակը

բեռնախցիկի զննում՝ ստուգելով նաև պահեստային
անվադողի և գործիքների առկայությունը
դռների փականների ստուգում (երեխաների կողմից
փականի ինքնակամ բացելու հնարավորության կանխում)
բոլոր նախազգուշացնող և կարգադրող լուսարձակների
ստուգում
աուդիոհամակարգի և արտաքինից տեղադրված բոլոր
լրացուցիչ սարքավորումների ստուգում

Ավտոմեքենան անցել է
նախավաճառքային
պատրաստություն
համապատասխան Honda
ընկերության դրույթների:
Ավտոմեքենան լիովին
համալրված է, սարքին է և
պատրաստ է անվտանգ
շահագործման

Պաշտոնական ներկայացուցիչ

Ամսաթիվ

Սեփականատեր

Ամսաթիվ
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HONDA պաշտոնական ներկայացուցչի
պարտավորությունները

Եթե
նոր ավտոմեքենան ստանալուց,
Դուք
բավարարված
չեք
կատարված
նախավաճառքային աշխատանքներից, ապա
կարող եք դիմել HONDA պաշտոնական
ներկայացուցչությանը
համապատասխան
աշխատանքները՝
պատշաճ
կերպով
կատարելու պահանջով:

HONDA պաշտոնական ներկայացուցիչը պարտավոր է
երաշխիքային գրքույկում գրանցել ավտոմեքենայի
տվյալները, սեփականատիրոջ տվյալները ապա կնքել
այն: Ինչպես նաև տեղեկացնել սեփականատիրոջն
երաշխիքային և ոչ երաշխիքային սպասարկման
իրավունքների մասին: Պաշտոնական ներկայացուցիչը
պարտավոր է իրականացնել բոլոր տեխնիկական և
վերանորոգման աշխատանքները HONDA ընկերության
բոլոր ստանդարտներին համապատասխան, անկախ
նրանից կատարվող աշխատանքները ներառված են
երաշխիքային սպասարման մեջ, թե՝ ոչ: Ցանկացած
աշխատանք, որի համար կիրառվում է երաշխիքային
սպասարկում, կատարվում է անվճար: Ցանկացած այլ
աշխատանք, որի համար չի կիրառվում երաշխիքային
սպասարկում, կատարվում է վարձավճարով՝ նախապես
ստանալով
ավտոմեքենայի
սեփականատիրոջ
համաձայնությունը:
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Երաշխիքային պարտավորություններ

Երաշխիքային պարտավորությունները կիրառվում են
Այն HONDA ավտոմեքենայի նկատմամբ, որի համար
ձևակերպված է երաշխիքային գրքույկ:
Ավտոմեքենայի
վաճառքի
ժամանակ
HONDA
պաշտոնական ներկայացուցիչը պետք է լրացնի գրքույկը և
նշի ավտոմեքենայի վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները:

Երաշխիքային սպասարկման իրավունք ունեն բոլոր այն
սեփականատերերը, ովքեր
ավտոմեքենան
գնել են
երաշխիքային պարտավորությունների ուժի մեջ լինելու
ժամանակահատվածում:

Բոլոր այն HONDA ավտոմեքենաները, որոնք գտնվում են
երաշխիքային սպասարկման ժամկետի մեջ, սպասարկվում
են անվճար: Վերացվում են ցանկացած թերություններ
կապված
ավտոմեքենաների
առանձին
մասերի
անսարքության կամ անորակ արտադրության հետ,
բացառությամբ այն դեպքերի, որոնք նշված են հատուկ
պայմաններ բաժնում (էջ 13):

Երեք տարվա ընդհանուր երաշխիք
Ավտոմեքենաների երաշխիքը գործում է ավտոմեքենայի
վաճառքի պահից երեք տարվա ընթացքում կամ մինչ այն
պահը, երբ կլրանա 100000 կմ վազքը, կախված նրանից, թե որ
պայմանը կգործի առաջինը: Այս ժամանակահատվածում
HONDA պաշտոնական ներկայացուցիչը պարտավորվում է
իրականացնել ավտոմեքենայի անվճար վերանորոգում և
մասերի փոխարինում:
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Երաշխիքային սպասարկման պայմաններ
Անդրադառնալով ավտոմեքենաների սեփականատերերի
դիմումներին կապված ավտոմեքենաների անսարքության
հետ՝ որոնք գոյացել են երաշխիքային սպասարկման
ժամանակահատվածում,
HONDA
պաշտոնական
ներկայացուցիչը
հաշվի
է
առնում
հետևյալ
հանգամանքներն ու գործոնները:
•Երաշխիքային սպասարկման պարտադիր պայմանն է
ավտոմեքենայի սեփականատիրոջ կողմից ավտոմեքենայի
պարբերաբար և կանոնավոր զննումը, որը պետք է
կատարվի միայն HONDA պաշտոնական ներկայացուցչի
տեխսպասարկման կենտրոնում:
•Չեն ընդունվում բողոքներ այն դեպքում, երբ ավտոմեքենան
սպասարկվել է HONDA պաշտոնական ներկայացուցչի
տեխսպասարկման կենտրոնից դուրս:
•Չեն ընդունվում բողոքներ կապված ավտոմեքենայի
կոնստրուկցիոն
փոփոխությունների
հետ,
որոնք
իրականացվել
են
առանց
HONDA
պաշտոնական
ներկայացուցչի համաձայնության:

•Չեն
ընդունվում
բողոքներ
այն
ավտոմասերի,
բաղադրիչների կամ նյութերի օգտագործման հետ կապված,
որոնց օգտագործումը պաշտոնապես հաստատված չէ
ավտոարտադրողի կողմից և չեն բավարարում արտադրող
կողմի պահանջներին:
•Չեն ընդունվում բողոքներ, որոնց պատճառը ուղղակի կամ
անուղղակի կապված
է ավտոմեքենայի անփույթ
օգտագործման կամ ավտոմեքենայի շահագործման
տեխնիկական կանոնների խախտման հետ:
•Չեն ընդունվում բողոքներ կապված այն լվացող, մաքրող
նյութերի օգտագործման հետ, որոնք ունեն քայքայիչ
հատկություններ և հանդիսանում են ագրեսիվ քիմիական
նյութեր:
•Չեն ընդունվում բողոքներ կապված այն հանգամանքների
հետ, երբ ավտոմեքենան շահագործվել է ոչ նպատակային ,
օրինակ` ավտոարշավներում:
•Չեն
ընդունվում
բողոքներ,
եթե
ավտոմեքենան
շահագործվել է ինտենսիվ կերպով, օրինակ օգտագործվել է
որպես տաքսի:
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Երաշխիքային սպասարկման պայմաններ

•Չեն ընդունվում բողոքներ կապված այն հանգամանքների
հետ, երբ թերություններ են առաջացել բնական աղետների,
հրդեհների, ճանապարհային վթարների, ավտոմեքենայի
գողության ժամանակ, կամ անուղղակի կապված են հետևյալ
հանգամանքներից:
•Չեն ընդունվում բողոքներ կապված շրջակա միջավայրի
անբարենպաստ պայմանների հետ, օրինակ՝ մթնոլորտային
տեղումներ
(կարկուտ),
օդի
բարձր
խոնավություն,
ավտոճանապարհների համար օգտագործվող քիմիական
նյութեր և այլն:
•Չեն ընդունվում բողոքներ կապված ավտոմեքենայի բնական
մաշվածության հետ, օրինակ փայլի նվազում:
•Չեն ընդունվում բողոքներ ավտոմեքենայի վրա կոռոզիայի
հետքերի գոյացման պատճառով, որը առաջացել է մասնակի
կամ լրիվ ջրասուզումից:

•Չեն ընդունվում բողոքներ կապված տեղային կոռոզիայի
հետ, որը գոյացել է անվադողերից թռած քարերից
վնասված ներկի շերտի տեղում:

•Չեն ընդունվում բողոքներ կապված ցանկացած ձայների
հետ, որոնց աղբյուրը չի հանդիսանում անսարքություն
կամ չի ազդում ընդհանուր տեխնիկական վիճակի վրա:
•HONDA
պաշտոնական
ներկայացուցիչը
չի
պարտավորվում
մասնակի
կամ
ամբողջությամբ
վերանորոգել կամ վերականգնել այն ավտոմեքենաները,
որոնք հայտարարվել են ամբողջովին կորցրած կամ
ապահովագրական ընկերությունների կողմից համարվել
են դուրս գրված:
•Ճաքած, ջարդված, քերված կամ վնասված ապակիներն ու
հայելիները չեն փոխվում երաշխիքով, եթե դրանք
կապված չէն նյութերի կամ արտադրանքի արատների
հետ:
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Հատուկ պայմաններ
Երաշխիքային սպասարկում չի կիրառվում
ստորև նշված տեսականու նկատմամբ
• Անվադողեր
• Յուղեր և հատուկ հեղուկներ
• Օդի զտիչ
• Յուղի զտիչ
• Վառելիքի զտիչ
• Շարժիչի հարակից փոկեր
• Վառքի մոմեր
• Անվահեծեր
• Արգելակման կոճղակներ
• Արգելակման սկավառակներ
• Դիմային ապակու մաքրիչներ
• Տարբեր միջնադիրներ, բացառությամբ
գլանների բլոկի գլխիկի
• Խցուկներ
• Լամպեր
• Էլեկտրական շարժիչների ածուխներ
•Կոնդիցիոների սառցուցիչ
•Ապահովիչներ

Ֆինանսական փոխհատուցում չի կիրառվում ավտոմեքենայի
սեփականատիրոջ կողմից կատարած հետևյալ ֆինանսական
ծախսերի դեպքում:
•Ծախսերը, որոնք առաջացել են ճանապարհին ավտոմեքենայի
փչանալու հետևանքով (ավտոմեքենան քարշակելու ծախսեր,
հյուրանոցում գտնվելու, հեռախոսով խոսելու, սնվելու և այլ
ծախսեր):
•Մարմնական
դեպքում:

վնասվացքների

կամ

ունեցվացքի

կորստի

•Ավտոմեքենայի երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու
ընթացքում սեփականատիրոջ կողմից կորցրած ժամանակի,
ուրիշ վարձակալած ավտոմեքենայի հետ կապված ծախսերի
դեպքում:
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Honda ավտոմեքենաների պարբերական սպասարկման ժամանակացույց
x 1000 կմ

Կատարել տեխնիկական սպասարկում տվյալ վազքը կամ
ժամանակահատվածը լրանալու դեպքում

× ամիս
նորմալ
ծանր
նորմալ
ծանր

Փոխել շարժիչի յուղը
Փոխել շարժիչի յուղի զտիչը

20

40

12

24

Փոխել շարժիչի օդի զտիչը
Ստուգել շարժիչի փականների բացվածքը
նորմալ
ծանր

Փոխել վառելիքի զտիչը

●

Փոխել վառքի մոմերը
Փոխել շարժիչի փոկը, ստուգել շարժիչի հովացնող հեղուկի մղիչը

60

80

100

120

140

160

180

200

36

48

60

72

84

96

108

120

ամեն 10000 կմ կամ 12 ամիսը լրանալու դեպքում
ամեն 5000 կմ կամ 6 ամիսը լրանալու դեպքում
ամեն 10000 կմ կամ 12 ամիսը լրանալու դեպքում
ամեն 5000 կմ կամ 6 ամիսը լրանալու դեպքում
ամեն 20000 կմ լրանալու դեպքում
ամեն 40000 կմ լրանալու դեպքում
●
●
●
●
●
ամեն 100.000 կմ լրանալու դեպքում
●

ռետինե ատամնափոկով շարժիչներ
●

Ստուգել և կարգավորել շարժիչի հարակից փոկերը

●

●

●

●
առաջին անգամ 200000 կմ կամ 10 տարին, հետագայում ամեն 100.000 կմ կամ 5 տարին լրանալու դեպքում

ՄՓՏ
ԱՓՏ
Փոխել փոխանցումատուփի և փոխհաղորդակի հեղուկները

●
●

Ստուգել շարժիչի պարապ ընթացքը
Փոխել շարժիչի հովացնող հեղուկը

●

ՎՓՏ
CR-V
Pilot
Pilot
Pilot

●

նորմալ
ծանր
նորմալ
ծանր
նորմալ
ծանր
փոխհաղորդակ
փոխհաղորդակ
փոխանց. տուփ
բաշխիչ
փոխհաղորդակ

●

●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●

●

●
●
●

●
●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●
●

●
●

●
●
●

●
●

●
●
●
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Honda ավտոմեքենաների պարբերական սպասարկման ժամանակացույց

Կատարել տեխնիկական սպասարկում տվյալ վազքը կամ
ժամանակահատվածը լրանալու դեպքում

x 1000 կմ
× ամիս

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

Ստուգել առջևի և հետևի արգելակային համակարգերը

ամեն 10000 կմ կամ 6 ամիսը լրանալու դեպքում

Փոխել արգելակման համակարգի հեղուկը

ամեն 3 տարին լրանալու դեպքում

Ստուգել կայանման արգելակման համակարգը
Փոխել սրահի օդի զտիչը

●

●

●

●

Փոխել անվահեծերը տեղերով, խաչաձև, ստուգել
անվադողերի օդը ճնշումը

●
●

●

●
●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

ամեն 10000 կմ լրանալու դեպքում

նաև մանրամասն զննել
Ղեկային համակարգը
Ընթացային մասը

ամեն 10000 կմ կամ 6 ամիսը լրանալու դեպքում

Փոշեթիկնոցները
Արգելակային համակարգի խողովակները և միացումները
Բոլոր յուղերի և հեղուկների որակը և մակարդակը

Արտածման համակարգը

●

●

●

●

●

●

●

Վառելիքի սնուցման համակարգը
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Ծանր պայմաններում շահագործվող ավտոմեքենաների
տեխսպասարկման առանձնահատկությունները

Ավտոմեքենայի շահագործման ծանր պայմաններ են
համարվում ՝
1.

2.
3.

4.

5.

Հաճախակի կարճ վազքերը մինչև 8 կմ ամռան
ամիսներին և մինչև 16 կմ ձմռան ամիսներին՝ 0-ից ցածր
ջերմաստիճանի դեպքում:
Երբ ավտոմեքենան շահագործվում է +35-ից բարծր
ջերմաստիճանի դեպքում:
Երբ շարժիչը երկար աշխատում է ավտոմեքենան
կանգնած վիճակում կամ ավտոմեքենան հաճախակի
հայտնվում է խցանումների մեջ:
Երբ ավտոմեքենան կցորդ է քաշում, ուղեբեռ է
տեղափոխում տանիքի վրա կամ երկարատև
շահագործվում է բարձրադիր գոտում:
Շահագործվում է կեղտոտ, փոշոտ ճանապարհներին
կամ այն ճանապարհներին, որտեղ օգտագործվում են
հակասառցային քիմիական նյութեր:

Երաշխիքային պարտավորություններ լրացուցիչ
սարքավորումների համար
Երաշխիքային սպասարկում կիրառվում է այն լրացուցիչ
սարքավորումների նկատմամբ, որոնց նույնականացման
համարները նշված են երաշխիքային գրքույկում :
Ցանկացած լրացուցիչ սարքավորման նկատմամբ, որը
տեղադրվել է ավտոմեքենայի վրա մինչև վաճառքը, գործում
է 3 տարվա կամ մինչև 100 000 կմ վազքի երաշխիք, կախված
այն հանգամանքից ,թե որ պայմանը կգործի առաջինը:
Ավտոմեքենայի վաճառքից հետո HONDA պաշտոնական
ներկայացուցչության
կողմից
ավտոմեքենայի
վրա
տեղադրված լրացուցիչ սարքավորումների երաշխիքը
կազմում է 1 տարի :
Լրացուցիչ
սարքավորումների
աշխատանքում
հայտնաբերելով
անսարքություն՝
դիմեք
HONDA
պաշտոնական ներկայացուցչության տեխսպասարկման
կենտրոն՝ ներկայացնելով երաշխիքային գրքույկը:
HONDA պաշտոնական ներկայացուցչությունը պարտավոր
է փոխել կամ վերանորոգել ցանկացած լրացուցիչ
սարքավորում, որը գտնվում է երաշխիքային սպասարկման
ժամկետի մեջ: Լրացուցիչ սարքավորումների երաշխիքը
գործում է համաձայն երաշխիքային սպասարկման
պարտավորությունների:
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Լրացուցիչ սարքավորումների ցանկ
Սարքավորման անվանումը

Համարը

Երաշխիքի ժամկետը
Սկիզբ

Վերջ

Տեխսպասարկման կենտրոնի
աշխատակցի ստորագրությունը
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Ավտոմեքենայի տեխսպասարկում
Ավտոմեքենան սարքին և պատշաճ վիճակում պահելու համար
անհրաժեշտ է պարբերաբար կատարել ավտոմեքենայի
տեխզննում:
Տեխսպասարկումների միջև ընկած ժամանակահատվածը
չպետք է գերազանցի 12 ամիսը: Երկար ճանապարհ կամ երկրից
դուրս մեկնելուց առաջ ավտոմեքենայի սեփականատերը պետք է
անցկացնի ավտոմեքենայի լրիվ տեխզննում պաշտոնական
ներկայացուցչի տեխսպասարկման կենտրոնում:
Տեխսպասարկման
կենտրոն
դիմելուց
ներկայացրեք
երաշխիքային
գրքույկը
HONDA
պաշտոնական
ներկայացուցչությանը,
որի
աշխատակիցը
կկատարի
համապատասխան նշումներ տեխսպասարկման կտրոնի վրա
կատարված աշխատանքների մասին:
Որպեսզի պահպանվեն երաշխիքային պարտավորությունները
ավտոմեքենայի հետ կապված, բոլոր աշխատանքները պետք է
կատարվեն
HONDA
պաշտոնական
ներկայացուցչության
տեխսպասարկման կենտրոնում:
Ցանկացած աշխատանք, որը կկատարվի տեխսպասարկման
կենտրոնից
դուրս, կհանգեցնի նրան, որ ավտոմեքենայի
սեփականատերը
կզրկվի
երաշխիքային
սպասարկման
իրավունքից:

Ավտոմեքենայի պարբերական զննում

Բացի
ավտոմեքենայի
տեխսպասարկումից,
ավտոմեքենայի սեփականատերը պետք է պարբերաբար
կատարի ավտոմեքենայի անհատական տեխզննում:

Շարժիչի յուղի մակարդակի ստուգում
Շարժիչը հովացնող հեղուկի մակարդակի ստուգում
Այլ քսահեղուկների մակարդակների ստուգում
Լուսարձակային
սարքերի
և
հակաառևանգման
համակարգի ստուգում
Անվադողերի ստուգում և այլն:
Ավտոմեքենայի անհատական տեխզննման հետ կապված
առաջացած հարցերի դեպքում կարող եք դիմել HONDA
պաշտոնական ներկայացուցչություն՝ պարզաբանումներ
ստանալու համար:
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Պարբերական տեխսպասարկման գրանցում

Պարբերական տեխսպասարկման գրանցում

Honda ապրանքանիշի յուղեր և հեղուկներ

Մեխանիկական փոխանցման տուփ

Honda MTF 2

Ավտոմատ փոխանցման տուփ

Honda ATF-DW1

Վարիատորային փոխանցման տուփ

Honda CVTF

Շարժիչի հովացման համակարգ

Honda Longlife Coolant

Ղեկի հիդրոուժեղացուցիչ

Honda PSF-S

Արգելակային համակարգ

Honda Ultra Brake Fluid Dot 4

Փոխհաղորդակ CR-V

Honda DPS-F

Փոխհաղորդակ Pilot

Honda VTM- 4 Differential Fluid

Բաշխիչ փոխհաղորդակ Pilot

Honda HGO-1

Շարժիչի յուղ

Honda ապրանքանիշի յուղեր
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