
  

MOTOR JIKOV GREEN a.s.  oficiální distributor značky ECHO pro ČR a SR 

Podmínky pro získání prodloužené záruční doby pro 
koncového zákazníka 

 

Vážený zákazníku, 
 
prodloužená záruka se vztahuje výhradně na výrobky vyrobené společností YAMABIKO 
corp. pod značkou ECHO se spalovacím motorem a týká se materiálových a výrobních 
vad výrobku, které se projeví při používání a údržbě v souladu s pokyny uvedenými 
v návodu k obsluze, a to v období 2 let v případě komerčního využití či 5 let v případě 
spotřebního využití (tedy při zakoupení koncovým spotřebitelem nikoli při koupi pro 
komerční účely – vystavení dokladu na IČO) od zakoupení výrobku. Dále se tato záruka 
týká akumulátorových strojů vyrobených společností YAMABIKO corp. pod značkou 
ECHO. Na samotné akumulátory a nabíječku je uplatňovaná pouze dvouletá záruka jak 
v případě komerčního nebo spotřebního využití. 
 
Záruka se vztahuje na výrobky ECHO importované výhradním dovozcem společností 
MOTOR JIKOV GREEN a.s. 
 
V případě zjištění materiálové či výrobní vady výrobku, bude tento výrobek zdarma 
uveden do bezvadného stavu opravou či výměnou vadných dílů za bezvadné originální 
náhradní díly. A to při předložení originálního záručního listu, dokladu o koupi výrobku, 
potvrzení registrace k prodloužené záruce, jejíž součástí jsou podmínky záruky. Záruka 
je platná pro prvního majitele a není přenositelná. Společnost MOTOR JIKOV GREEN a.s., 
oficiální dovozce výrobků ECHO pro ČR a SR, nenese odpovědnost za vady způsobené 
použitím neoriginálních náhradních dílů nebo neodborným zásahem do výrobku. 
 
Povinnosti ze strany kupujícího: 
Pro získání prodloužené záruky je nutné registrovat zakoupený výrobek na stránkách 
www.ECHOJAPAN.cz v příslušném registračním formuláři vyplněním všech 
požadovaných údajů a to do 30 dní od data koupě výrobku. Vyplněním údajů souhlasí 
kupující se zpracováním poskytnutých údajů. Zadáním kontaktních údajů umožní 
dovozci možnost ověření zadaných údajů. Po vyplnění kupující obdrží do 10 dní 
potvrzovací email s podmínkami záruky a protokolem o provedených záručních 
prohlídkách (u benzínových strojů), popř. pouze potvrzovací email s podmínkami záruky 
(u akumulátorových strojů). Pokud výrobek nebude zaregistrován, nevztahuje se na něj 
prodloužená záruka. 
 
Kupující je povinen dodržovat pokyny k obsluze výrobku uvedené v návodu k obsluze 
výrobku a zároveň pokyny k pravidelné údržbě, skladování a používání provozních 
kapalin (paliva, olejů a další). 
 
Kupující je povinen provést záruční prohlídku v termínech uvedených v protokolu o 
provedených záručních prohlídkách ve lhůtě 45 dní od uplynutí stanovené doby (platí 
pouze pro benzínové stroje). 

 

 Jednotná jednorázová sazba za záruční prohlídku je 400,- vč. DPH (za 
servisní úkon kontroly a celkového seřízení stroje). 

 Při záruční prohlídce musí být provedena funkční a vizuální kontrola 
části stroje stejně tak jako celku. 

 Při záruční prohlídce musí být zkontrolovány další části stroje dle níže 
uvedeného rozpisu. Jejich kontrola musí být zaznamenána do protokolu o 
záruční prohlídce v příslušném časovém intervalu. 

http://www.echojapan.cz/

