
 
 
 



 
Rozszerzenie gwarancji „YCARE” jest umową 
pomiędzy:  
• klientem końcowym, 
• autoryzowanym dystrybutorem YANMAR oraz 
• producentem YANMAR. 
Rozszerzenie gwarancji „YCARE” jest ważne i ma 
zastosowanie tylko wtedy, gdy zostało podpisane 
i opieczętowane przez wszystkie trzy strony umowy. 
Rozszerzenie gwarancji „YCARE” jest odpłatne. 
Rozszerzenie gwarancji „YCARE” stanowi uzupełnienie 
gwarancji standardowej opisanej w ustępie 1. 
 
1. GWARANCJA STANDARDOWA YANMAR 
YANMAR przejmuje gwarancję na maszyny budowlane 
(koparki, pojazdy transportowe, ładowarki kołowe i słupy 
oświetleniowe), części zamienne i osprzęt maszyn 
wyprodukowane przez firmę YANMAR lub jej dostawców 
i sprzedawane za pośrednictwem sieci dystrybutorów 
YANMAR na następujących warunkach. 
 
1.1 Zakres gwarancji standardowej 
• „Pełna gwarancja” na części, czas pracy i koszty 
transportu: 12 miesięcy lub 500/1000 godzin 
(w zależności od tego, co nastąpi wcześniej). 
• Gwarancja na komponenty z zespołu napędowego, 
a także związany z tym czas pracy i koszty transportu: 
12 miesięcy lub 1000 godzin (w zależności od tego, co 
nastąpi wcześniej). 
Gwarancja wchodzi w życie w momencie uruchomienia 
maszyny przez autoryzowanego dystrybutora u klienta 
końcowego.  
W 2. roku gwarancja jest skuteczna tylko wtedy, gdy 
autoryzowany dystrybutor przeprowadził inspekcję 
(1. rok lub 500/1000 godzin pracy, w zależności od tego, 
co nastąpi wcześniej).  
Zgodnie z warunkami obowiązującymi pomiędzy 
autoryzowanym dystrybutorem a YANMAR gwarancja 
standardowa jest ograniczona do 24 miesięcy lub 2000 
godzin pracy (w zależności od tego, co nastąpi 
wcześniej) od daty pierwszego uruchomienia przez 
klienta końcowego.  
 
1.2 Warunki korzystania z gwarancji standardowej 
• Przechowywanie, konserwacja i użytkowanie maszyny 
muszą odbywać się zgodnie z instrukcjami zawartymi 
w Podręczniku użytkownika i konserwacji dostarczonym 
z maszyną. 
• Wszystkie czynności konserwacyjne maszyny muszą 
być wykonywane w obrębie sieci dystrybutorów 
YANMAR. 
• Dozwolone jest używanie wyłącznie oryginalnych 
części zamiennych i olejów dostarczonych przez 
YANMAR. 
 
1.3 Wyłączenia gwarancji standardowej  
Z gwarancji wyłączone są: 
• Uszkodzenia w transporcie, uszkodzenia podczas 
przechowywania, szkody, które można przypisać 
niewłaściwemu użytkowaniu i nieprzestrzeganiu 
przepisów YANMAR, o ile odpowiedzialność YANMAR 
nie została udowodniona. 
• Dodatkowe koszty (np. straty w obrotach, koszty 
wynajmu sprzętu, koszty transportu, grzywny, szkody 
środowiskowe itp.), nawet jeśli YANMAR uznał szkodę 
za przedmiot gwarancji.  
• Uszkodzenia spowodowane przez dopasowane części 
lub użycie części, które nie zostały zatwierdzone przez 
YANMAR. 
• Elementy podlegające zużyciu i materiały 
eksploatacyjne wymienione w poniższej tabeli: 
 
 
 

Elementy podlegające zużyciu Materiały eksploatacyjne 

- Opony - Olej 
- Gąsienice - Smar 
- Łyżka, zęby do łyżki - Paliwo 
- Krawędzie tnące - AdBlue 
- Pas - Chłodziwo 
- Filtr - Czynnik chłodniczy do  
- Pióra wycieraczek   klimatyzacji 
- Lusterka - Żarówki 
- Szyby kabinowe - Bezpieczniki 
- Tuleje i sworznie   
- Tarcze i klocki hamulcowe   
- Sprzęgło   
- Mata pod nogi   
- Poduszka siedziska /  
  pokrowce na siedziska   
- Zabezpieczenie, FOPS, ROPS…   

 
1.4 Zakres ochrony zespołu napędowego 

 
Włączone do zespołu 

napędowego 
Wyłączone z zespołu 

napędowego 

Włączone do zespołu 
napędowego w  

6. roku 

Silnik: - Elementy podlegające  
  zużyciu i materiał 

  

- Silnik   zużywalny (patrz lista) - Silnik 
- Pompa wtryskowa - Pas - Osie 
- Dysze wtryskowe - DPF - Przekładnia 
- Zawór EGR - DOC - Napęd końcowy 
- Pompa AdBlue - Układ wydechowy - Silniki hydrauliczne 
- ECU - Cięgło elastyczne opancerzone - Pompy hydrauliczne 
- Czujniki - Wiązka przewodowa - Wszystkie pozostałe części są 
- Pompa olejowa - Komponenty elektroniczne    wyłączone. 
- Pompa wodna   (radio, CB, LED…)   
- Układ chłodzenia (bez paska) - Osprzęt   
- Rozrusznik - Wysięgnik łyżki   
- Prądnica - Siedzenie kierowcy, kompletne   
- Turbosprężarka - Złącza gwintowane i kolana    
Instalacja klimatyzacyjna:   rurowe   
- Sprężarka - Hydrauliczne przewody giętkie    
- Przełącznik ciśnieniowy   i przewody   
- Czujniki - Rolki bieżne   
- Jednostka sterująca - Rolki podporowe   
- Kondensator i podobne części - Koło napinające   
Pozostałe elementy: - Cylinder zaciskowy   
- Pompy hydrauliczne - Silentblok   
- Główny zawór sterujący - Akumulator   
- Zawory ogólne - Zbiorniki   
- Silnik obrotowy - Uszczelnienia, pierścienie    
- Silnik jezdny   uszczelniające o przekroju   
- Hydrauliczny przepust obrotowy   okrągłym   
- Elektryczny przepust obrotowy - Zaślepki   
- Cylinder - Zamek   
- Solenoid - Obrotowe światło ostrzegawcze   
- Joystick (część hydrauliczna)     
- Zawory bezpieczeństwa     
- Koła planetarne i części  
  przekładni 

    

- Wieniec obrotowy     
- Osie     
- Mechanizm różnicowy     
- Piasta     
- Odlewy     
- Przekładnia     
- Synchronizator     



 
2. ROZSZERZENIE GWARANCJI:  
UMOWA „YCARE”  
 
2.1 Zawarcie umowy „YCARE”  
Rozszerzenie gwarancji YANMAR jest możliwe 
w następujących przypadkach: 
• przy zakupie maszyny 
• najpóźniej w ciągu 90 dni od dostawy maszyny do 
klienta końcowego. Gwarancja rozpoczyna się w dniu 
rozpoczęcia gwarancji maszyny u dystrybutora. 
Załączony formularz (3 egzemplarze) musi zostać 
podpisany i opieczętowany przez wszystkie trzy strony: 
• Biały egzemplarz: klient końcowy. 
• Zielony egzemplarz: dystrybutor YANMAR, 
• Niebieski egzemplarz: dział gwarancji YANMAR. 
YANMAR wysyła egzemplarz do autoryzowanego 
dystrybutora po zawarciu umowy, potwierdzeniu umowy 
przesłanej przez autoryzowanego dystrybutora oraz 
wpłynięciu oświadczenia o uruchomieniu przez 
autoryzowanego dystrybutora. 
 
2.2 Zakres ochrony rozszerzenia gwarancji „YCARE” 
• Do wyboru jest czternaście opcji rozszerzenia 
gwarancji (patrz tabela). 
 
2.3 Warunki umowy „YCARE”  
 
2.3.1 Warunki podstawowe: patrz § 1.2 
 
2.3.2 Pozostałe warunki: 
• Zakres zastosowania i wszystkie specjalne warunki 
użytkowania maszyny muszą być określone w umowie; 
dotyczy to w szczególności stosowania specjalnych 
urządzeń. 
• YANMAR zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia 
umowy lub zaproponowania innej umowy dystrybutorowi 
i klientowi końcowemu; dotyczy to w szczególności 
maszyn używanych w następujących sektorach 
i środowiskach:  
chemia, przetwarzanie odpadów, środowisko słone, 
żrące itp.  
 
• Przed zawarciem umowy YANMAR zastrzega sobie 
prawo do zażądania od klienta końcowego, przy udziale 
autoryzowanego dystrybutora, wszelkich dodatkowych 
informacji, które mogą okazać się niezbędne w związku 
z warunkami użytkowania maszyny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2.4 Wykluczenie rozszerzenia gwarancji:  
patrz § 1.3. 
 
2.5 Zakres ochrony zespołu napędowego:  
patrz § 1.4. 
 
2.6 Zakres pełnej gwarancji 

Włączone do pełnej gwarancji  
2., 3., 4. i 5. rok 

Wyłączone z pełnej gwarancji  
2., 3., 4. i 5. rok 

Silnik: - Pas 
- jak w § 1.4 - DPF 
Instalacja klimatyzacyjna: - DOC 
- jak w § 1.4 - Układ wydechowy 
Pozostałe elementy: - Cięgło elastyczne opancerzone 
- jak w § 1.4 - Osprzęt 
+ - Wysięgnik łyżki 
- Komponenty elektroniczne (radio, CB, LED…) - Akumulator (tylko w 3., 4. i 5. roku) 
- Hydrauliczne przewody giętkie i przewody - Rolki bieżne 
  bez przewodów giętkich i rur urządzeń - Rolki podporowe 
  i obwodów dodatkowych 1, 2, 3, 4… - Koło napinające 
- Złącza gwintowane i kolana rurowe - Cylinder zaciskowy 
- Kompletne siedzenie kierowcy wraz  - Silentblok 
  z technologią siedziska, - Zbiorniki 
  Mechanika i części elektryczne - Uszczelnienia, pierścienie uszczelniające  
- Wiązka przewodowa   o przekroju okrągłym 
- Akumulator (tylko w 2. roku) - Zaślepki 
  - Zamek 
  - Obrotowe światło ostrzegawcze 
  - Przewody giętkie i rury urządzeń 
     i obiegi dodatkowe 1, 2, 3, 4… 

 

- Każdorazowe czynności konserwacyjne  
  i ustawienie 
 

 
2.7 Pozostałe postanowienia:  
• W przypadku przekazania maszyny stronie trzeciej przez klienta końcowego YANMAR 
może renegocjować umowę o rozszerzenie gwarancji.  
• Jeśli autoryzowany dystrybutor nie jest już w stanie zapewnić klientowi końcowemu 
odpowiedniego serwisu, YANMAR zobowiązuje się wyznaczyć innego autoryzowanego 
dystrybutora, który zapewni realizację umowy rozszerzenia gwarancji aż do jej 
wygaśnięcia. 
• Z wypowiedzenia umowy przez klienta końcowego nie wynikają żadne roszczenia 
o odszkodowanie. 
• YANMAR zastrzega sobie prawo do renegocjacji umowy, jeśli pierwotnie uzgodnione 
warunki użytkowania maszyny nie są już gwarantowane.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

          
 

Sieć posiadająca ponad 500 punktów sprzedaży YANMAR w całej Europie do Państwa dyspozycji.  
 



Warunki YCARE 
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