
GWARANCJA BRP ROZSZERZONA (STANDARDOWA 3 LATA + 2 LATA): 

Pięcioletnia gwarancja udzielana jest na silniki Evinrude pochodzące z europejskiej dystrybucji BRP 
dostarczone przez autoryzowanych dealerów silników zaburtowych Evinrude rezydentom UE i 
przeznaczone do użytku rekreacyjnego. Niniejsza Gwarancja Rozszerzona przedłuża podstawową 36 
miesięczną Gwarancję na kolejne 24 miesiące (lub na 750 godzin pracy w zależności od tego co 
upłynie jako pierwsze) i ma ona zastosowanie w przypadku spełnienia następujących warunków: 

1. KWALIFIKUJĄCE SIĘ SILNIKI: 

Muszą być kupione przez rezydenta UE i zarejestrowane tylko i wyłącznie do użytku rekreacyjnego 
przez autoryzowanego dealera BRP lub producenta łodzi, z którym BRP współpracuje począwszy od 
27 września 2010 włącznie. Do kwalifikujących się silników zalicza się wszystkie nowe i nieużywane 
silniki Evinrude wyprodukowane w 2010 roku i później. Akcesoria, zegary i powiązane elementy 
instalacji nie są objęte Gwarancją Rozszerzoną. Silniki Demo zarejestrowane przez autoryzowanych 
dealerów BRP w momencie wystawienia faktury przez BRP będą mogły być także objęte wydłużonym 
okresem gwarancyjnym po spełnieniu wszystkich innych wymaganych warunków. 

2. PRZEGLĄDY/SERWIS/KONSERWACJA 

Odbiór techniczny silnika Evinrude MUSI zostać odebrany i udokumentowny przez autoryzowanego 
dealera BRP zgodnie z procedurami BRP w momencie dostawy (zgodnie z zasadami gwarancji). 
Okresy przeglądów i rekomendowanych czynności konserwacyjnych silnika MUSZĄ być zgodne ze 
wszystkimi zaleceniami opisanymi w podręczniku Użytkownika BRP. Dotyczy to wszystkich 
przeglądów i czynności konserwacyjnych przeprowadzanych przez autoryzowanego dealera BRP w 
czasie pierwszych 36 miesięcy, jak również po tym okresie. Intensywne użytkowanie silnika lub/i 
użytkowanie silnika na słonych akwenach wymaga specjalnej konserwacji i częstszych przeglądów 
zgodnie z tym, co zostało opisane w Podręczniku Użytkownika BRP. Inspekcja niektórych części musi 
obowiązkowo zostać przeprowadzona przez autoryzowanego dealera BRP. TYLKO autoryzowany 
dealer może wykonać zalecane, rutynowe czynności i naprawy serwisowe oraz konserwacyjne. 
Wszystkie czynności (wliczając zimowanie i inspekcje przedsezonowe) muszą zostać odnotowane 
przez autoryzowanego dealera BRP w książce serwisowej. BRP zachowuje prawo do wglądu w te 
zapisy w celu uznania gwarancji. TYLKO oryginalne części BRP Evinrude, oleje i smary mogą być 
wykorzystane do serwisowania i napraw silników w czasie okresu objętego gwarancją. Oryginalne 
części BRP oznaczają części nowe lub naprawione przez BRP. BRP zachowuje prawo do naprawy lub 
wymiany silnika na nowy wedle własnego uznania. Części serwisowe i akcesoria są objęte 
Standardową Gwarancją BRP i ich okres gwarancyjny nie podlega przedłużeniu na warunkach 
Rozszerzonej Gwarancji 5-cio letniej. Nieprawidłowa konserwacja i/lub użycie innych niż oryginalne 
części lub akcesoriów, automatycznie powoduje, że Rozszerzona Gwarancja nie będzie miała 
zastosowania. Sytuacja taka może także wpłynąć na ograniczenie praw wynikające z warunków 
Standardowej Gwarancji 3-letniej.  

3. MODYFIKACJE/ZMIANY 

Silniki Evinrude i ich części, które zostały zmodyfikowane lub zmienione w stosunku do ich oryginalnej 
konfiguracji NIE BĘDĄ OBJĘTE niniejszą gwarancją rozszerzoną. 

 



 


