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I. Obsah záruky

1. Doba platnosti záruky 
U ojetých vozů nabídnete Vašemu zákazníkovi 
pevnou dobu platnosti záruky na 12 měsíců – 
nezávisle na tom, kolik km zákazník  během této doby 
ujede. 

2. Oblast platnosti záruky 
Záruka platí v tuzemsku, při dočasných obchodních 
cestách a soukromých dovolených i v evropské 
cizině.  

3. Přechod práv 
Záruka je vázaná na vozidlo a nároky ze záruky 
přecházejí  při prodeji motorového vozidla na 
nového majitele. 

4. Rozsah 
Záruka slouží Vaší co možná nejlepší profilaci na 
trhu a odlišení se od konkurence. Bližší informace 
týkající se rozsahu záruky naleznete na následující 
straně. 

5. Úhrada nákladů 
Mzdové náklady ze záručního krytí budou plně 
nahrazeny podle tabulek hodnot pracovní doby 
výrobce, náklady na materiál budou nahrazeny nejvýše 
v cenách podle nezávazných cenových doporučení 
výrobce a bude se vycházet z provozního výkonu 
poškozené konstrukční skupiny v době vzniku škody 
následujícím způsobem: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Příjemce záruky se během prvních 90 dní doby trvání 
záruky podílí na nákladech na práci a materiál 
(vyplývajících ze záručních podmínek) minimální 

částkou ve výší 7.500 CZK  a to za každou škodnou 
událost  jednotlivě. 
 
Úhrada mzdových a materiálových nákladů ze 
záručního krytí bude nahrazena nejvýše do časové 
ceny vozidla v době vzniku škody. 

6. Zachování záruky 
Kupující/osoba přebírající záruku je povinna nechat 
na svém motorovém vozidle u prodávajícího 
obchodníka auto-plus provádět výrobcem 
předepsané nebo doporučené údržbové, kontrolní a 
ošetřovací práce (to platí i pro ostatní značky vozů). 
V případě, ze není možné kontaktovat prodávajícího 
obchodníka auto-plus, může těmito pracemi pověřit 
také jinou autorizovanou výrobcem uznávanou 
značkovou opravnu. Důležité je, aby byly za tyto práce 
vystaveny faktury. 

7. Snadné vyřízení škodných událostí 
Vznikne-li škoda, informuje obchodník/prodávající 
nebo – když vozidlo nemůže být opraveno přímo 
u něj, např. u škodných událostí v zahraničí - 
informuje kupující/osoba přebírající záruku - před 
zahájením opravy CG prostřednictvím platformy   
CGClaimsWeb na www.cgwebline.com  telefonicky,  
nebo faxem o rozsahu škody a vyžádá si schválení 
opravy. 

8. Ostatní 
Platí rovněž Všeobecné podmínky pro pojištění záruky 
motorových vozidel. CarGarantie proplácí faktury 
přímo opravně, která opravu prováděla, aniž by 
kupující/osoba přebírající záruku musel/a hradit 
náklady na opravu. Musí-li kupující/osoba přebírající 
záruku náklady převzít (především u škod v zahraničí), 
proplatí CarGarantie náklady na záruční opravy přímo 
kupujícímu/osobě přebírající záruku. 

 

http://www.cgwebline.com/
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II. Rozsah

  

MOTOR: Blok motoru, skříň klikové hřídele, 
hlava válců, těsnění pod hlavou válců, skříň 
pístových motorů, veškeré vnitřní díly 
související s oběhem oleje, ozubený řemen 
s napínací kladkou, chladič oleje, olejová vana, 
spínač tlaku oleje, pouzdro olejového filtru a 
setrvačník/unášeč.  

 

ELEKTRONIKA: Elektronické součástky 
zapalování se zapalovacími kabely jakožto 
jejich součástí, elektrická vedení 
elektronického vstřikovacího zařízení, 
elektronické řízení motoru, zapalovací cívka a 
sonda lambda. 

 

MANUÁLNÍ / AUTOMATICKÁ PŘEVODOVKA:  
Skříň převodovky, veškeré vnitřní díly včetně 
měniče točivého momentu a ovládacího 
zařízení automatické převodovky. 

 

 

 

 
 

ROZVODOVKA: Skříň rozvodovky (předního a 
zadního pohonu, pohonu všech kol) včetně 
všech vnitřních dílů. 

 

HŘÍDELE K PŘENOSU SÍLY: Kardanový hřídel 
hřídel k pohonu os, kloub pohonu a z ovládání 
prokluzu pohonu: senzory otáček, elektronické 
řídící zařízení, hydraulická jednotka, 
akumulátor tlaku a čerpadlo.  

 

PALIVOVÝ SYSTÉM: Čerpadlo pohonných 
hmot, vstřikovací čerpadlo, elektronické 
konstrukční díly vstřikovacího zařízení (např. 
ovládací přístroje, měřiče množství a 
hmotnosti vzduchu) a turbodmychadlo. 
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III. Přejímací směrnice – záruka po servisní prohlídce

Poskytnutí záruky 
CG Car-Garantie Versicherungs-AG pojišťuje jejími 
smluvními partnery vlastním jménem prodané, resp. 
zprostředkované osobní automobily, osobní 
automobily kombi, terénní automobily značky Opel. 
 
Doba platnosti záruky 
Záruka může být uzavřena s následující dobou 
platnosti: 
 
• 12 měsíců záruky pro osobní automobily, osobní 

automobily kombi, terénní automobily,  které v 
okamžiku vystavení záruky nejsou starší než 6 let 
od první registrace a nemají celkově najeto více 
než 150.000 km . 

 
 
Uzavření záruky 
Záruka po servisní prohlídce může být uzavřena 
pouze po vykonání servisní prohlídky dle předpisů 
výrobce u autorizovaného partnera Opel.  
Záruka započne dnem předání záruky.  
 
Po uzavření záručního ujednání v CGWEBLine předá 
obchodník/prodávající jedno vyhotovení kupujícímu/ 
osobě přebírající záruku; jedno podepsané vyhotovení 
si obchodník/prodávající pečlivě uschová. 
 
 
 
 

Výluky ze záruky 
Záruka nemůže být poskytnuta u vozidel: 
• která jsou starší než 6 let od první registrace nebo 

mají celkově najeto více než 150.000 km. 
• která jsou alespoň částečně používána jako vozidla 

taxi, nájemní vozidla, nájemní vozidla používaná 
pro soukromé účely, jako vozidla autoškol, vozidla 
úřadů (např. pro Policii a hasičské sbory), kurýrní 
vozidla, vozidla k přepravě nemocných a 
postižených, stejně tak jako vozidla k živnostensky 
provozované přepravě osob 

• jsou profesionálně využívána ve firemním vozovém 
parku, který se skládá z více než pěti automobilů  

• která budou prodána dalším  živnostenským 
prodejcům 

• která mají povolení k provozu vystavená na 
prodejce 

• která nemají povolení k provozu v EU, Švýcarsku 
nebo Norsku 

• u vozidel s agregáty zvyšujícími výkon (např. Opel 
Irmscher), u zvláštních vozidel a zvláštních sérií  

 
 
Na požádání a po písemném potvrzení od CG lze 
poskytnout záruku odchylně od shora uvedené 
přejímací směrnice.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

V případě porušení této přejímací směrnice je CG oprávněna požadovat po smluvním partnerovi úhradu případných již 
zaplacených výkonů. 
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