
JAUNAS AUTOMAŠĪNAS GARANTIJA                                                

 

1. Garantijas sertifikāts apliecina, ka automašīnai ir veikta antikorozijas apstrāde, vadoties pēc Baltic Anti Rust asociācijas 

noteiktajām vadlīnijām un tā dod divu gadu pretrūsas garantiju transportlīdzekļiem, kuriem pirmā apstrāde veikta 24 mēnešu 

laikā kopš pirmā reģistrācijas datuma. 

2. Pēc diviem gadiem ir iespējams garantiju atjaunot pēc automašīnas īpašnieka iniciatīvas. Garantijas periodu ir iespējams 

pagarināt vēlākais divu mēnešu laikā pēc garantijas termiņa beigām un, ievērojot sekojošus noteikumus: 

a) Jāuzrāda derīgs garantijas talons; 

b) Automašīna nedrīkst būt turēta vietā, kas varētu veicināt rūsas rašanos; 

c) Jebkuri mazi bojājumi un skrāpējumi uz automašīnās virsmas, kuri varētu veicināt rūsas rašanos, ir jānovērš pēc iespējas 

ātrāk; 

d) Automašīnas īpašniekam pašam ir jāsedz izmaksas, kas var rasties gadījumā, ja ir nepieciešama papildus antikorozijas 

apstrāde, un vajadzību pēc tās rodas, ja ir pārsniegts noteiktais automašīnas nobraukums, kā arī ģeogrāfiskie un 

klimatiskie apstākļi kādos automašīna ir atradusies. Braucamie līdzekļi ir jāpārbauda , kad tiek sasniegts noteiktais 

nobraukums – 50000 km un šī pārbaude klientiem ir bez maksas. Iespējamās izmaksas par nepieciešamo koriģēšanu ir 

jāsedz klientam.  

3. Kā minēts iepriekš, pretrūsas garantija tiek atjaunota, ja automašīnai tiek veikta atkārtota pārbaude divu gadu laikā no 

iepriekšējās pārbaudes , taču antikorozijas garantijas periods nevar būt ilgāks kā 16 gadi vieglajām automašīnām ar kopējo 

svaru līdz 3500 kg un līdz 10 gadiem smagajām automašīnām. 

4. Ja garantijas laikā parādās korozija uz automašīnas virsmas, kas tikusi apstrādāta pret rūsu, automašīna ir jānogādā uz apskati 

kādā no mūsu sertificētiem antikorozijas apkopes servisa centriem kā korozijas skarts autotransporta līdzeklis un kopīgi ar 

auto centra darbiniekiem ir jāvienojas par bojājumu novēršanu. 

Izmaksas, kas saistītas ar antikorozijas līdzekļa atjaunošanu vai kādas detaļas aizstāšanu, sedz servisa centrs. Autorizētam 

antikorozijas apkopes servisa centram ir pienākums veikt atkārtotu pretrūsas apstrādi jau agrāk labotām virsmām. 

Kopējām izmaksām ir jābūt samērīgām attiecībā pret automašīnas tirgus vērtību un tās nedrīkst kopumā vairāk kā 4 reizes 

pārsniegt summu, kas ir samaksāta par pretrūsas aizsardzību visā garantijas periodā.(iekļaujot PVN).  

5. Cita veida korozijas bojājumi, kas varētu būt radušies, piemēram, ceļa negadījuma vai līdzvērtīga gadījuma rezultātā, ir 

jāapskata un jānovērš tajā pašā antikorozijas apskates centrā, kur tika veikta antikorozijas pārbaude garantijas laikā. 

Lai garantija būtu spēkā, ir nepieciešams katru reizi atzīmēt garantijas sertifikātā, kāda veida labojumi ir veikti. 

6. Lai iesniegtu garantijas prasību, ir jāuzrāda automašīnas tehniskā pase kopā ar aizpildītu garantijas sertifikātu, tādejādi 

apliecinot, ka automašīnai ir veikta pretrūsas apstrāde. 

7. Garantija nav spēkā, ja augstākminētie noteikumi nav tikuši ievēroti. Garantijas noteikumi arī nav spēka, ja ar autotransporta 

līdzekli tikušas pārvadātas preces, kuras varētu būt veicinājušas rūsas rašanos. 

8. Garantija neattiecas uz izplūdes cauruļu vai niķelētu detaļu perforēšanu ārpus krāsotās virsmas, vai arī degvielas tvertnes 

iekšpusē, kā arī uz tādām rūsas skartajām vietām, kuras tehniski nav iespējams apstrādāt pret rūsu. Garantija neattiecas arī uz 

rūsas skartajām vietām, kuras ir neiespējami apstrādāt tur uzstādītās/iemontētās elektronikas dēļ. 

9. Automašīnas pārdošanas gadījumā garantija pāriet nākamajam īpašniekam. 

10. Gadījumos, kad nav iespējams izvērtēt, vai ir radies rūsas bojājums, kā arī , vai esošos rūsas bojājumus sedz šī garantija, gala 

lēmumu pieņem atzītas automobiļu institūcijas. 

GARANTIJAS LAIKI 

 

Ja automašīna ir jaunāka par 30 dienām pirms pirmās reģistrācijas, tai tiek piemērota garantiju 16 gadu garumā. 

Ja automašīna ir vienu gadu veca, tai tiek piemērota garantija līdz 14 gadiem. 

Ja automašīna ir 2 gadus veca, tai tiek piemērota garantija līdz 12 gadiem. 

Ja automašīnai ir 3 un vairāk gadi, tai tiek piemērota garantija līdz 10 gadiem. 

Attiecībā uz garantiju auto ir jāpārbauda reizi divos gados, ja nepieciešams, rūsas aizsardzība tiek papildināta. 

Aizsargā savu auto... papildus aizsardzība sniegs drošības sajūtu! 

 

 

 

 

*Šī garantija attiecas uz transportlīdzekļiem, kas ir jaunāki par 24 mēnešiem kopš pirmā 

reģistrācijas datuma. 


