
AUGSTSPRIEGUMA AKUMULATORA GARANTIJA 

Augstsprieguma litija jonu akumulatoram (turpmāk tekstā „augstsprieguma akumulators”) tālāk tekstā 

norādītajos apstākļos un Ražotāja nodrošinātās standarta garantijas ietvaros tiek garantēts 8 gadu vai 

100 000 jūdžu (160 000 km) darbmūžs, atkarībā no tā, kurš no šiem stāvokļiem iestājas pirmais, sākot 

no automašīnas pirmās reģistrācijas datuma un neietekmējot faktu, ka pirmo 24 mēnešus garantijas 

segums tiek nodrošināts bez nobraukuma ierobežojuma. 

Šī garantija nosaka, ka Ražotājam bez papildu samaksas no Klienta puses ir jānovērš jebkāda veida 

ražošanas defekti, aizstājot bojāto akumulatoru ar jaunu vai sertificētu atjaunotu akumulatoru vai arī 

veicot bojātā akumulatora remontu. Šī Garantija zaudē spēku gadījumos, kad intervālos (ikgadējos vai 

maksimālā nobraukuma robežās), kas norādīti automašīnas komplektācijā iekļautās Īpašnieka 

rokasgrāmatas pielikumā, un saskaņā ar ražotāja instrukcijām un procedūrām netiek veikta plānotā 

tehniskā apkope (tostarp augstsprieguma akumulatora pārbaude). Jebkāda veida šīs Garantijas 

ietvaros veiktiem remontdarbiem vai nomaiņai nav jāgarantē augstsprieguma akumulatora oriģinālā, 

automašīnas iegādes brīdī esošā stāvokļa atjaunošana, izņemot gadījumus, kad jebkāda veida darbi ir 

veikti pirmo 24 mēnešu laikā no automašīnas pirmās reģistrācijas datuma. Iepriekšminēto remontdarbu 

vai nomaiņas gadījumā automašīnai ir jānodrošina akumulators, kam ir vismaz tāda pati kapacitāte kā 

oriģinālajam akumulatoram pirms bojājuma atklāšanas.  

 

Augstsprieguma akumulatora uzlādes kapacitāte 

Augstsprieguma akumulatoram ir ierobežots darbības laiks. Tāpat kā jebkuram atkārtoti uzlādējamam 

akumulatoram arī šī akumulatora uzlādes apjoma uzkrāšanas spēja laika gaitā un nolietojuma dēļ 

samazinās. Apjoms, ar kādu akumulatora kapacitāte samazinās, ir atkarīgs no ārējiem apstākļiem 

(apkārtējās vides temperatūras u.c.) un lietojuma apstākļiem, piemēram, automašīnas vadīšanas 

ieradumiem un augstsprieguma akumulatora uzlādes veidiem, kas norādīti automašīnas komplektācijā 

iekļautās Īpašnieka rokasgrāmatas pielikumā. Šī ir litija jonu akumulatorus raksturojoša īpašība un tā 

netiek uzskatīta par defektu, ko sedz šī garantija. 

Klienti tiek aicināti strikti ievērot akumulatora maksimālā darbmūža un kapacitātes uzturēšanas 

instrukcijas, kas nodrošinātas automašīnas komplektācijā iekļautās Īpašnieka rokasgrāmatas 

pielikumā. 

Šī Garantija ne pilnībā, ne daļēji nesedz defektus vai bojājumus, kuri radušies vai vairoti šo iemeslu dēļ: 

● automašīnas komplektācijā iekļautās Īpašnieka rokasgrāmatas pielikumā aprakstīto pareizas 

uzlādes procedūru neievērošana; 

● tādu uzlādes ierīču lietošana, kuru tehniskās specifikācijas neatbilst automašīnas 

komplektācijā iekļautajā Īpašnieka rokasgrāmatas pielikumā norādītajām; 

● automašīnas komplektācijā iekļautās Īpašnieka rokasgrāmatas pielikumā sniegto 

BRĪDINĀJUMA un PIESARDZĪBAS instrukciju neievērošana; 

● citu detaļu bojājumi, kas radušies, beidzoties garantijas segumam bez nobraukuma 

ierobežojuma vai 24 mēnešiem; 

● automašīnas modificēšana vai demontāža, kuru nav veicis pilnvarots Jeep pārstāvis vai kuras 

veikšanai nav saņemta iepriekšēja atļauja no Ražotāja; 

● remontdarbi un/vai plānotas tehniskās apkopes (tostarp augstsprieguma akumulatora 

pārbaude), kuras ir veikusi trešā puse, neievērojot Ražotāja instrukcijas un procedūras; 

● plānoto tehniskās apkopes darbu (tostarp augstsprieguma akumulatora pārbaudes), kas 

norādīti automašīnas komplektācijā iekļautās Īpašnieka rokasgrāmatas pielikumā, neveikšana, 

nolaidīga rīcība, negadījumi, nepareiza lietošana, dalība sporta sacensībās, remontdarbi, 

izmantojot neoriģinālās rezerves daļas (t.i., daļas, kuras nenodrošina Ražotājs) vai 

neatbilstošas kvalitātes daļas, un bojājumu vairošana, vadot vai izmantojot automašīnu 

gadījumos, kad tā ir acīmredzami bojāta.  

 

Garantija tiek anulēta, ja klients neziņo par bojājumu sešdesmit dienu laikā no tā atklāšanas. 



 

Šajā Garantijas bukletā iekļautie garantijas noteikumi neietekmē Patērētāja likumīgās tiesības. 


