
Компанія Honda забезпечує надання уповноважени-

ми дилерами послуг з гарантійного обслуговування 

мотоцикла Honda, ідентифікаційні дані якого зазна-

чені у Гарантійному свідоцтві на стор. 2 цієї Сервіс-

ної книжки. Ця гарантія діє на всій території України.

Предмет гарантії: 

Ця гарантія покриває усі моделі та модифікації мо-

тоциклів, мопедів, моторолерів і квадроциклів (ВТЗ) 

Honda, імпортовані в Україну ТОВ «Прайд Мотор».

Гарантійні  зобов'язання

Докладна інформація про гарантійні зобов’язання 

компанії Honda та умови гарантійного обслугову-

вання містяться в цій Сервісній книжці.

Строк дії гарантійних зобов’язань 

(гарантійний строк) складає:

На мотоцикли моделей CRF-R, CRF-X: 1 місяць, 

CRF-F: 3 місяці 

На всюдихідні транспортні засоби (квадроцикли): 

12 місяців

На дорожні моделі мотоциклів і моторолерів 
(скутерів): 24 місяці

Перебіг гарантійного строку починається з дати 

передачі нового мотоцикла покупцю або уповно-

важеній ним особі. 

Впродовж вищезазначеного строку уповнова-

жений дилер Honda здійснить безкоштовний 

ремонт чи заміну деталей або вузлів мотоцикла 

у разі виявлення недоліків, передбачених Умо-

вами гарантії, зазначених в цій Сервісній книжці. 

Інформація щодо уповноважених дилерів Honda 

зазначена на стор. 25 цієї Сервісної книжки.

ПРИМІТКА:

Тут і далі в тексті цієї Сервісної книжки для позначення 

будь-якого транспортного засобу, що є предметом га-

рантії, вжито термін «мотоцикл».



Гарантійні зобов’язання Honda не поширюються на 

транспортні засоби, на яких встановлено неоригі-

нальне або не рекомендоване виробником додат-

кове обладнання. Усе додаткове обладнання Honda 

має бути встановлене на сервісній станції уповно-

важеного дилера Honda і належним чином зареє-

строване в бланку на стор. 10. Дилер Honda може 

відмовити у здійсненні гарантійного ремонту, якщо 

на мотоцикл встановлено будь-яке обладнання, не 

зазначене в бланку реєстрації на стор. 10. 

Оригінальне додаткове обладнання

Для здійснення ремонту 

Зверніться до найближчого уповноваженого дилера 

Honda разом із несправним обладнанням або мо-

тоциклом, на якому його встановлено, маючи при 

собі Сервісну книжку з належним чином заповненим 

бланком реєстрації додаткового обладнання. 

Виробник гарантує відсутність будь-яких недоліків 

транспортнорго засобу, пов’язаних із встановле-

ним на ньому оригінальним додатковим обладнан-

ням Honda, призначеним для експлуатації в країнах 

Європи і зазначеним в бланку реєстрації додатково-

го обладнання (див. стор. 10). 

Додаткове обладнання  Honda



Гарантійні зобов’язання є чинними за умови до-

римання власником (володільцем) мотоцикла вимог 

о його експлуатації, встановлених компанією Honda  

або перед бачених законо давством України, зокрема, 

еріодичного технічного обслу говування мотоцикла 

дпо відно до Регламенту технічного об с лу  говування, 

икладеного в інструкції з експлуатації. Технічне  

бслуговування мотоцикла має задово ль няти таким 

имогам:

  будь-яке періодичне технічне обслу гову вання 

необхідно здійснювати лише на сервісній станції 

уповноваженого дилера Honda;

 на момент здійснення чергового тех ніч ного обслу-

говування мотоцикла пробіг або строк, що минув 

від дати попе реднього його обслуговування, не пови- 

нен пере ви щувати значення, зазначеного в Регла- 

менті  ТЕХНІЧНОГО  ОБСЛУГО ВУВАННЯ більше, ніж  

на 500 км або 15 діб відповідно.  У разі пере ви щення 

1. Гарантійні зобов’язання є чинними за умови дотри-

мання власником (володільцем) мотоцикла вимог до 

його експлуатації, встановлених компанією Honda і/

або передбачених законодавством України, зокрема, 

обов'язкового вчасного проходження періодичного 

технічного обслуговування мотоцикла відповідно до 

Регламенту технічного обслуговування, викладеного 

в інструкції з експлуатації. Технічне обслуговування 

мотоцикла має задовольняти таким вимогам: 

●  будь-яке періодичне технічне обслуговування 

необхідно здійснювати лише на сервісній станції 

уповноваженого дилера Honda;

●  на момент здійснення чергового технічного обслуго-

вування мотоцикла, його пробіг або строк, що минув 

від дати попереднього обслуговування, не повинен 

перевищувати значення, зазначеного в Регламенті 

ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ більше, ніж на 

500 км або 15 діб відповідно. У разі перевищення 

будь-якого значення мотоцикл буде знято з гарантії; 

Для здійснення гарантійного обслуговування або 

ремонту мотоцикла Honda завітайте на сервісну 

станцію уповноваженого дилера Honda з продажу 

і обслуговування мотоциклів та надайте Сервісну 

книжку.

Умови гарантії



●  окрім здійснення періодичного технічного обслуго-

вування, власник мотоцикла також має регулярно 

здійснювати контрольний огляд (див. стор. 20 та 

відповідний розділ в Інструкції з експлуатації).

2. Дилер має право відмовити власнику в гарантій-

ному ремонті мотоцикла, якщо було виявлено факт 

порушення вимог до експлуатації. До таких пору-

шень, зокрема, відносяться:

●  здійснення ремонту чи обслуговування мотоцикла 

на сервісній станції, яка не належить до мережі 

уповноважених дилерів Honda;

●  будь-які зміни конструкції мотоцикла, застосуван-

ня додаткового обладнання і/або аксесуарів, що 

а) не передбачені вимогами виробника для цієї мо-

делі або б) встановлені на підприємстві, що не на-

лежить до мережі уповноважених дилерів Honda;

●  використання мотоцикла не за призначенням, від-

сутність у водія посвідчення водія відповідної ка-

тегорії, участь у змаганнях (перегонах, ралі тощо);

●  надання мотоцикла в оренду;

●  застосування неоригінальних запасних частин або 

оригінальних, але придбаних або встановлених не 

в уповноважених дилерів Honda;

●  застосування палива, що не відповідає рекомен-

даціям виробника, зазначеним в Інструкції з екс-

плуатації мотоцикла, та/або чинним стандартам 

України;

●  застосування мастильних матеріалів чи технічних 

рідин (гальмівної, трансмісійної, охолоджувальної 

тощо), які інші ніж рекомендовані в Інструкції з екс-

плуатації;
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зазначених в Інструкції;

повне або часткове занурення мотоцикла у воду; 

агресивні хімічні опади, високий вміст агресивних 

хімічних речовин у повітрі, пташиний послід, по-

шкодження тваринами, морський клімат з висо-

кою вологістю повітря, негативний вплив сумішей, 

використовуваних для обробки доріг у зимовий 

період, тощо; 



Умови гарантії

4. Проведення регулювальних і діагностичних робіт, 

зокрема налаштування роботи двигуна, балансу ван-

ня коліс і регулювання вільного ходу важеля зчеплен-

ня тощо, не покривається гарантійними зобов`язання-

ми виробника.





Умови гарантії


