
Сервісна книжка, а також Інструкція з ЕКСПЛУАТАЦІЇ транспортного засобу, є Основним 

експлуатаційним документом,  

що засвідчує право на Гарантійне обслуговування транспортних засобів Honda, 

продаж яких здійснюється через офіційний дилерський центр компанії Honda на 

території України. 

При продажу нового транспортного засобу відповідальний співробітник дилера 

компанії  

Honda повинен заповнити и завірити печаткою  

бланки Гарантійного сертифікату та Гарантійної реєстраційної картки, що містяться в 

сервісній книжці. Просимо Вас  

особисто перевірити правильність Заповнення цих бланків, оскільки вони свідчать  

Ваше право на гарантійний ремонт і  

обслуговування транспортного засобу. Детальна інформація про Гарантійні 

зобов'язання компанії Honda і умови гарантійного обслуговування містяться в Цій 

Сервісній книжці. 

Обов'язковою умовою реалізації права на гарантійний ремонт транспортного засобу 

Honda є його  

регулярне технічне обслуговування  

на сервісній станції уповноваженого дилера Ноndа. Періодичність проведення та  

ПЕРЕЛІК робіт з технічного обслуговування  

транспортних засобів Honda зазначилися в Сервісній книжці. Після проведення 

чергового  

технічного обслуговування представник  

сервісної станції зобов'язаний заповнити відповідний талон реєстрації, завірити 

його  

підписом і печаткою, а також  

відзначити виконані роботи у відповідній графі Переліку Виконання робіт з 

технічного обслуговування на стор.25.  

Належним чином заповнені талони реєстрації технічного обслуговування є  

документальним підтвердженням ЕКСПЛУАТАЦІЇ  

транспортного засобу згідно рекомендацій виробника, що дає Вам право на 

безкоштовний  

гарантійний ремонт транспортного засобу Honda в  

перебігу гарантійного терміну, а також збільшує ринкову ВАРТІСТЬ Вашого 

транспортного засобу в разі його перепродажу. 

Зберігайте сервісну книжку разом з іншими експлуатаційними документами Вашого 

транспортного засобу. Якщо Ви продаєте або будь-яким  

іншім чином передаєте право власності на транспортний засіб іншій особі, передайте 

сервісну книжку наступному власникові. 

З будь яких питань, пов'язаних з експлуатацією транспортного засобу, Звертайтеся до 

дилера  

компанії Honda. Наші дилери завжди допоможуть Вам вирішити будь яку 

проблему, яка входить в їх компетенцію. 

Якщо після спілкування з дилером у Вас виникли нарікання, зауваження або додаткові 

питання, Ви можете звернутися до  

відділу роботи з клієнтами компанії ТОВ "Прайд Мотор", відправивши ПОВІДОМЛЕННЯ 

електронною поштою на адресу: CR@honda.ua. 



Сподіваємося, що Придбаний Вами транспортний засіб Honda буде служити Вам на 

протязі багатьох років, приносячи Вам велику Користь і задоволення від 

водіння. ВИКОНАННЯ гарантії Забезпечує: 

Гарантійні зобов'язання поширюються: На транспортні засоби Honda, імпортовані в 

Україну  

компанією ТОВ "Прайд Мотор" - офіційний  

дистриб'ютор компанії Honda Motor Со., Повинні бути належним чином заповнені  

Гарантійні сертифікати. Гарантійний сертифікат  

знаходиться на звороті обкладинки сервісної книжки. При продажу нового 

транспортного засобу  

представник уповноваженого дилера Honda  

повинен заповнити Гарантійний сертифікат, вписавши у відповідні поля необхідні  

Відомості про транспортний засіб і його власника.  

Для транспортних засобів, придбаних в Україні, гарантія Діє на території України, 

Російської Федерації та Республіки Білорусь.  

Транспортні засоби, на Які поширюється гарантія, повинні ВІДПОВІДАТИ Вимогам 

національного  

законодавства України і нормативно-правовим  

актам, що регламентують правила ЕКСПЛУАТАЦІЇ транспортних ЗАСОБІВ на території 

України. 

Право на Гарантійне обслуговування мають: 

Перший, а також всі наступні ВЛАСНИКИ транспортного засобу Honda, якщо право 

власності на  

транспортний засіб був переданий в Закінчення  

встановленого гарантійного терміну, і не суперечить національному законодавству 

України. 

Гарантійні зобов'язання передбачають: 

Безкоштовне Усунення будь яких недоліків, пов'язаних з дефектами окремих деталей  

або неякісною збіркою транспортного засобу, на  

Який поширюються Гарантійні зобов'язання в перебіг гарантійного терміну, за умови  

Дотримання власником вимог до  

ЕКСПЛУАТАЦІЇ. Умови гарантії жодним чином не можуть обмежувати право споживачів в 

рамках національного законодавства України. 

Компанія Honda Юме Авто Центр в Україні (далі по тексту: "дилер") здійснить  

безкоштовний ремонт або заміну деталей або  



вузлів транспортного засобу, в разі Виявлення не справностей, передбаченим умовами 

гарантії, викладенних на стор. 6 - 8 сервісної книжки. 

Гарантія на акумуляторні батареї, встановлені на транспортний засіб,  

вступає в силу через 90 днів після реєстрації  

транспортного засобу і припиняється в момент Закінчення терміну гарантійних 

зобов'язань на  

транспортний засіб в цілому. Термін Дії гарантійних  

зобов'язань на акумуляторні батареї ні в якому разі НЕ може перевищувати Загальний  

гарантійний термін на транспортний засіб, на Який  

вона встановлена, незалежно від кількості замін (гарантійних або не гарантійних) 

акумуляторних батарей. 

У випадку виявлення не справностей, передбачених Умовами гарантії. Остаточне 

рішення 

про гарантійної заміни акумуляторної  

батареї має бути прийнято за результатами перевірки стану батареї діагностичним  

приладом Honda, здійсненої на сервісній станції уповноваженого 

дилера Honda. 

Гарантійний період складає 36 місяців з дати продажу нового транспортного засобу 

або 100 000  

км пробігу в залежності від того що настане  

раніше. Протягом зазначеного терміну власник має право експлуатувати транспорний 

засіб  

згідно з інструкціями виробника. Після закінчення  

гарантійного терміну транспортний засіб експлуатується згідно умови дотримання 

відповідних  

інструкцій виробника (в т.ч. встановленого  

Регламенту технічного обслуговування), але виробник не несе перед власником  

зобов'язань щодо недоліків (в т.ч. заводських), які виникли або були 

виявлені після завершення гарантійного терміну. 

Гарантійні зобов'язання дійсні при дотриманні власником транспортного засобу вимог 

до його експлуатації, встановлених Honda і / або  

передбачених національним законодавством, зокрема, періодичного технічного 

обслуговування транспортного засобу відповідно до регламенту технічного 

обслуговування. Технічне обслуговування транспортного засобу повинне 

відповідати таким вимогам: 

Будь-яке періодичне технічне обслуговування потрібно проводити тільки на сервісній 

станції уповноваженого дилера Honda. 



На момент проведення чергового технічного обслуговування фактичний пробіг  

транспортного засобу не повинен перевищувати відповідне значення  

в Регламенті ТО більше, ніж на 500 км. При перевищенні цього значення, транспортний 

засіб буде знятий з гарантії. 

Крім періодичного технічного обслуговування, власник транспортного засобу також 

регулярно повинен здійснювати контрольний огляд транспортного засобу. 

Компанія Honda, її дистриб'ютор і дилери не беруть на себе зобов'язань з 

гарантійного ремонту по ряду недоліків, які виникли  

внаслідок дії непередбачених обставин, або ж пов'язаних з природним погіршенням 

зовнішнього вигляду або експлуатаційних властивостей транспортного засобу. 

До таких обставин відносяться: 

· Стихійні лиха, пожежі, дорожньо-транспортні пригоди, викрадення або незаконне 

проникнення в транспортний засіб і т.п .; 

· Агресивні хімічні опади, підвищений вміст агресивних хімічних речовин в повітрі, 

пташиний послід, морський клімат з високою  

вологістю повітря, вплив сумішей, використовуваних для обробки доріг в зимовий 

період і т.д .; 

· Природне погіршення зовнішнього вигляду, якщо це не обумовлено виробничими  

дефектами або неналежним якістю матеріалів  

(зменшення блиску лакофарбового покриття, погіршення декоративних властивостей  

деталей з металізованою поверхнею, потертість оббивки 

і т.п.); 

· Природного зносу деталей в процесі експлуатації і з плином часу (зміна технічних  

параметрів, дорожнього просвіту, витрата  

технічних рідин і т.д.); Дилер має право відмовити власнику у гарантійному ремонті  

транспортного засобу, якщо було виявлено факт  

порушення вимог до експлуатації, який міг спричинити або істотно вплинути на появу 

певного дефекту. 

До таких порушень відносяться: 

· Здійснення ремонту або обслуговування транспортного засобу на сервісній станції, 

яка не відноситься до офіційної дилерської мережі  

компанії Honda, або із застосуванням методів, які не передбачені Honda; 

· Будь-які зміни конструкції транспортного засобу, застосування додаткового 

обладнання та /  

або аксесуарів, які не відповідають вимогам  

виробника для цієї моделі або встановлені на підприємстві, не належить до мережі  

уповноважених дилерів Honda, і не мають відповідних  



відміток в бланку реєстрації додаткового обладнання на стор. 31 цієї сервісної 

книжки; 

· Використання транспортного засобу не за призначенням, управління не мають 

відповідної кваліфікації або недосвідченим водієм, участь в змаганнях (перегонах 

або ралі); · Надання транспортного засобу в оренду або використання в якості 

таксомоторного транспорту; 

· Застосування неоригінальних запасних частин або оригінальних, але проданих або 

встановлених не уповноваженою дилером Honda; 

· Локальні корозійні пошкодження в місцях сколів фарби або викликані абразивним  

впливом дрібних каменів, піску та інших дрібних  

предметів, що вилітають з-під коліс транспортних засобів, на покриття кузова; 

· Побічні звуки (стукіт, скрип, шум), що виникають при русі транспортного засобу 

внаслідок  

взаємодії елементів двигуна, підвіски або  

оббивки салону, якщо джерело звуків не є наслідком браку і не впливає на безпеку і 

загальний технічний стан транспортного засобу; 

· Ремонт або відновлення транспортного засобу внаслідок того, що весь транспортний 

засіб (або будь 

яка його частина) оголошений повністю втраченим або 

підлягає списанню будь яким страховиком; 

· Розбиті, тріснуті або подряпані скла і дзеркала, якщо це не обумовлено 

виробничими дефектами або низькою якістю використаних матеріалів. 

балансування коліс і регулювання вільного ходу педалі зчеплення жодним чином не 

може бути предметом гарантії; 

· Застосування палива, що не відповідає рекомендаціям виробника, зазначеним в  

інструкції з експлуатації транспортного засобу, та / або 

національним стандартам України; 

· Застосування мастильних матеріалів або технічних рідин (гальмівний, 

трансмісійної, що охолоджує, рідини зчеплення, диференціала,  

гідравлічного підсилювача керма, підвіски і ін.), Які відрізняються від зазначених 

в Інструкції по експлуатації; ПРИМІТКА:  

Цей пункт передбачає застосування тільки оригінальних моторних олій і технічних  

рідин Honda, наданих в керівництві користувача відповідної моделі 

транспортного засобу Honda, як рекомендованих виробником. 

· Недбалість або нехтування правилами, вимогами і обмеженнями, викладеними в 

інструкції по експлуатації транспортного засобу, тому що  

перевищення по обмеженню ваги вантажу і розташування вантажу, кількості пасажирів, 

обороти обертання двигуна, швидкості транспортного засобу,  

спорядженої маси або інших специфікацій, зазначених в Інструкції; 



· Застосування невідповідних миючих засобів, агресивних хімічних речовин які мають 

абразивну дію; 

· Нехтування правилами зберігання або транспортування транспортного засобу, 

викладеними в інструкції по експлуатації; · Повне або часткове занурення 

транспортного засобу у воду. 

Періодичне технічне обслуговування транспортного засобу згідно, РЕГЛАМЕНТУ 

ТЕХНІЧНОГО  

ОБСЛУГОВУВАННЯ не є предметом гарантії. Власник транспортного засобу оплачує, 

вартість виконаних робіт, експлуатаційних рідин і витратних матеріалів, замінених 

деталей з обмеженим ресурсом, мийку транспортного засобу та інше за власний 

рахунок. 

Якщо транспортний засіб вийшов з ладу в дорозі в результаті пошкодження або 

нестачі, який  

був визнаний гарантійним, всі витрати, пов'язані  

з транспортуванням транспортного засобу до найближчої сервісної станції дилерській 

мережі Honda, покриваються гарантією. 

Гарантія не покриває витрати, побічно пов'язані з виходом з ладу транспортного 

засобу, але прямо не передбачені гарантійними зобов'язаннями, а саме: 

· Зберігання транспортного засобу поза сервісною станцією, харчування та 

проживання,  

телефонні переговори, поштовий зв'язок та інші витрати, які 

несе власник через вихід транспортного засобу з ладу в 

дорозі; 

· Компенсація витраченого часу, упущеної вигоди, а також компенсація вартості 

оренди іншого транспортного засобу на час перебування транспортного засобу  

в ремонті. Гарантія діє на акумуляторну батарею, конструкцію і специфікації якої є 

придатними для установки на цю модель транспортного засобу,  

і передбачає повну заміну акумуляторної батареї, в разі виявлення не 

справності, викликаних неякісною збіркою, матеріалами, іншими виробничими 

недоліками, за винятком: 

· Пошкодження або недоліки, що виникли в результаті нехтування правилами  

експлуатації АКБ, викладених в Інструкції (тривала робота електрообладнання 

з вимкненим двигуном і т.п.); 

· Пошкодження або недоліки, пов'язані з втручанням в акумулятор, зарядний пристрій 

або електромережу транспортного засобу (установка додаткового обладнання не на 

офіційній сервісній станції Honda і ін.); 

· Недоліки, які можливо усунути шляхом зарядки акумулятора, долівка електролітичної 

рідини, очищення контактних клем або будь-яким іншим способом, 

не вимагає повної заміни акумуляторної батареї. 



Питання компенсації збитків і витрат, пов'язаних з отриманням травм або 

пошкодженням майна, вирішують в порядку, передбаченим національним законодавством 

України. 

Компанія Honda залишає за собою право самостійно визначати спосіб усунення 

недоліків і обсяг робіт з гарантійного ремонту транспортного засобу. 

Якщо було виявлено факт коригування показань одометра або неможливо встановити 

справжній пробіг транспортного засобу, його власник буде позбавлений права на 

гарантійний ремонт. 

Всі вузли і деталі, які демонтовані і замінені по гарантії, є власністю компанії 

Honda. 

Компанія Honda надає гарантію на всі вузли і деталі, встановлені на транспортний 

засіб під  

час гарантійного ремонту на залишок гарантійного терміну  

транспортного засобу. 

Гарантія компанії Honda не покриває заміну експлуатаційних рідин, паливомастильних 

матеріалів, а також деталей з обмеженим терміном  

експлуатації, за винятком випадків, коли така заміна є частиною гарантійного 

ремонту.  

ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКА ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ: 

Власник зобов'язаний дотримуватися всіх правил і рекомендацій, викладені в 

Інструкції по експлуатації транспортного засобу. 

Власник зобов'язаний забезпечити кваліфікований догляд і технічне обслуговування  

транспортного засобу в повній відповідності до регламенту технічного  

обслуговування, викладеного на стор. 20 - 21 сервісної книжки, а також до 

керівництва користувача. 

Власник повинен повідомляти дилера про всі помічені недоліки транспортного засобу 

і вимагати проведення гарантійного ремонту, якщо дотримані всі умови гарантії. 

Звертаючись до дилера, власник повинен мати при собі належним чином оформлену 

сервісну книжку.  



При продажу транспортного засобу дилер повинен належним чином заповнити і завірити 

печаткою  

гарантійний сертифікат цієї сервісної книжки та поставити  

транспортний засіб на гарантійний облік. Дилер повинен інформувати власника нового  

транспортного засобу про зміст гарантійних зобов'язань і умови 

реалізації права на гарантійний ремонт. 

Дилер повинен детально пояснити власнику транспортного засобу його відповідальність 

за  

забезпечення правильного догляду та технічного обслуговування 

транспортного засобу. 

Дилер повинен забезпечити повну відповідність всіх робіт з технічного 

обслуговування і ремонту транспортного засобу вимогам компанії Honda, 

незалежно від того, гарантійний це ремонт чи ні. 

Дилер повинен вжити всіх заходів для усунення будь-яких помічених недоліків і  

не справностей транспортного засобу протягом гарантійного 

терміну, крім тих, на які гарантія не поширюється. 

У разі дотримання умов гарантії, гарантійний ремонт проводиться безкоштовно. Якщо 

дилер виявив певні недоліки і дефекти, що не покриваються  

гарантією, він повинен письмово повідомити власника про можливість проведення 

ремонту та орієнтовну вартість ремонту. 

Звертаємо увагу наступне: Переконайтеся, що перед поїздкою транспортний засіб 

пройшов чергове технічне обслуговування у авторизованого дилера компанії 

Honda. 

Перед поїздкою зверніть особливу увагу контрольним перевіркам, рівня масла і 

технічних рідин (гальмівний, охолоджуючої рідини, рідини зчеплення і 

гідравлічного підсилювача керма). Оскільки, можливо, Вам доведеться проїхати 

велику відстань на високій швидкості і з підвищеним навантаженням. 

Настійно рекомендуємо належним чином оформити відповідну страховку для врегулювання 

непередбачених обставин. Зверніться до страхового агентства або до компетентного 

співробітника автомобільної організації. 

У деяких європейських країнах існують законодавчі вимоги щодо перевезення окремих  

видів туристичного або спортивного спорядження. Перед поїздкою радимо 

проконсультуватися з цього питання. 


