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NISSAN GARANTIJA EIROPĀ
NISSAN garantija Eiropā ir derīga Eiropas valstīs, kurās darbojas NISSAN izplatītāji/remontdarbnīcas.

NISSAN GARANTIJA EIROPĀ 

(kopsavilkums — plašāku informāciju skatiet garantijas sertifikātā un sadaļā 
“Informācija par NISSAN garantiju Eiropā” (3. sadaļa))

Spēkā gadus vai kilometrus  
(atkarībā no tā, kas iestājas pirmais)

Piezīme.  NISSAN garantija Eiropā neietekmē ar likumu noteiktās pircēja tiesības un ir kā papildinājums visiem citiem nodrošinājumiem, ko pircējs var iegūt, noslēdzot 
līgumu.

JAUNAS AUTOMAŠĪNAS GARANTIJA
Attiecas uz visu automašīnu — plašāku informāciju skatiet sadaļā “Informācija par NISSAN garantiju 
Eiropā” (3. sadaļa)

KRĀSOJUMA GARANTIJA
Attiecas uz virsbūves krāsojumu — plašāku informāciju skatiet punktā “Krāsojuma garantija” (3. sadaļa)

CAURRŪSĒŠANAS GARANTIJA
Attiecas uz caurrūsēšanu no iekšpuses uz ārpusi — plašāku informāciju skatiet punktā “Caurrūsēšanas 
garantija” (3. sadaļa)

ORIĢINĀLO DETAĻU UN PIEDERUMU GARANTIJA
Attiecas uz visām NISSAN oriģinālajām detaļām un piederumiem — plašāku informāciju skatiet punktā 
“Oriģinālo detaļu un piederumu garantija” (3. sadaļa)

Transportlīdzekļa garantijas noteikumus 
skatiet šīs brošūras sākumā esošajā 

garantijas sertifikātā

ELEKTRISKĀS PIEDZIŅAS SASTĀVDAĻU GARANTIJA
ePower vai elektriskajiem hibrīdtransportlīdzekļiem (HEV) — uz ePower un HEV sastāvdaļām attiecas 
elektriskās piedziņas sastāvdaļu garantija (detalizēta) informācija 3. sadaļā)

NISSAN PALĪDZĪBAS DIENESTS
Nodrošina bojājumu novēršanu — plašāku informāciju skatiet “NISSAN Assistance” (5. sadaļa) un 
“Autorizētam NISSAN izplatītājam ārzemēs” (6. sadaļa)

Informāciju par NISSAN Assistance garantiju 
skatiet 5. sadaļā
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GLOSĀRIJS
 y NISSAN izplatītājs — uzņēmums, kas ir pilnvarots 
veikt Nissan automašīnu tirdzniecību un 
remontu/apkopi.

 y NISSAN remontdarbnīca  — uzņēmums, kas ir 
pilnvarots sniegt Nissan automašīnu remonta 
un apkopes pakalpojumus. 

 y Kvalificēta remontdarbnīca — neatkarīgs remonta 
pakalpojumu sniedzējs, kas veic remontu 
un apkopi atbilstoši ražotāja tehniskajiem 
norādījumiem.

 y Sala — sala ir jebkura subkontinentāla zeme, ko 
ieskauj ūdens.

 y Anklāvs  — anklāvs ir teritorija vai daļa no 
teritorijas, ko pilnībā aptver citas valsts teritorija. 
Piemēram, Spānijas anklāvs ir Seuta un Melilja 
Marokā.

  pieteiktiesservisam.nissan.lv  
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3. INFORMĀCIJA PAR NISSAN GARANTIJU EIROPĀ
NISSAN Automotive Europe sniedz garantiju katrai jaunai NISSAN automašīnai, kas ir reģistrēta un tiek izmantota tajās Eiropas 
valstīs, kurās darbojas autorizētie(-ās) NISSAN izplatītāji/remontdarbnīcas. Atbilstoši brošūras sākumā esošajā garantijas 
sertifikātā norādītajam laika periodam un nobraukumam NISSAN izplatītājs/remontdarbnīca bez maksas salabos vai nomainīs 
tās rezerves daļas vai sastāvdaļas, kuras sedz garantija atbilstoši sadaļas aprakstam un kurām ir atklāti materiālu vai darba radīti 
defekti. Detaļas, kuras garantija nesedz, ir uzskaitītas 4.10. sadaļā "Uz ko neattiecas garantija". Par labošanu vai detaļu nomaiņu 
lemj NISSAN izplatītājs/remontdarbnīca. Nomainītās daļas un sastāvdaļas kļūst par Nissan Automotive Europe īpašumu. NISSAN 
garantija Eiropā nepiešķir pircējam tiesības atcelt pirkuma līgumu, pieprasīt automašīnas maiņu vai atlaidi. NISSAN garantija 
Eiropā nevar tikt pagarināta pēc šajā brošūrā norādītā termiņa beigām vai nobraukuma sasniegšanas (atkarībā no tā, kas iestājas 
pirmais) un nevar tikt atsākta nekāda iemesla dēļ. NISSAN Eiropas garantija neietekmē ar likumu noteiktās pircēja tiesības un ir 
kā papildinājums visiem citiem nodrošinājumiem, ko pircējs var iegūt, noslēdzot līgumu.

3.1. JAUNAS AUTOMAŠĪNAS GARANTIJA
Jaunas automašīnas garantija attiecas uz katras 
jaunas NISSAN automašīnas rezerves daļām un 
sastāvdaļām, ko piegādājis uzņēmums NISSAN 
un kurām apstiprināts materiālu vai darba radīts 
defekts, izņemot detaļas, kas uzskaitītas 4.10. sadaļā 
“Uz ko neattiecas garantija”. Jaunas automašīnas 
garantija ir spēkā šīs brošūras sākumā esošajā 
Garantijas sertifikātā norādīto laiku un nobraukumu.

3.2. ELEKTRISKĀS PIEDZIŅAS  
SASTĀVDAĻU GARANTIJA

Elektriskās piedziņas sastāvdaļu garantija attiecas uz 
visām ePower un elektrisko hibrīdtransportlīdzekļu 
(HEV) daļām un sastāvdaļām, kuras piegādājis 
uzņēmums NISSAN un kurām apstiprināts materiālu 
vai darba radīts defekts. Elektriskās piedziņas 
sastāvdaļu garantija ir spēkā šīs brošūras sākumā 
esošajā garantijas sertifikātā norādīto laiku un 
nobraukumu. Uz šīm daļām 1–11 attiecas Elektriskās 
piedziņas sastāvdaļu garantija.
1.  Litija jonu akumulators
2. Litija jonu akumulatora vadības ierīce 
3. Elektriskā hibrīdtransportlīdzekļa vadības modulis 
4. Invertors

5. Līdzstrāvas-līdzstrāvas pārveidotājs
6. Motors
7. Reduktors
8. Ģenerators
9. Augstsprieguma vadi
10. Litija jonu akumulatora dzesēšanas sistēma
11. Invertora dzesēšanas sistēma

3.3. AUTOMAŠĪNAS PĀRVEŠANA
Jūsu NISSAN automašīna ir ražota atbilstoši tās 
valsts tiesību aktiem un vides prasībām, kurā šie 
NISSAN transportlīdzekļi tiek tirgoti. Ja pārvedat 
transportlīdzekli uz citu Eiropas valsti, daļa no jūsu 
NISSAN automašīnas funkcijām un aprīkojuma var 
neatbilst tās valsts tiesību aktiem vai vides prasībām. 
Lūdzu, ņemiet vērā, ka uz NISSAN automašīnu, kas 
tiek pārvesta uz valsti, kura nav norādīta 3.5. sadaļā, 
neattiecas jaunas automašīnas garantija.

3.4. EVAKUĀCIJAS GARANTIJA
Ja Transportlīdzekļa pamatgarantijas darbības laikā 
jūsu NISSAN elektriskā automašīna nav darbināma, jo 
radies garantijas segts bojājums valstī, kurā nedarbojas 
NISSAN Assistance pakalpojums, tiek atlīdzināts 
remonts uz vietas vai evakuācijas pakalpojums līdz 
tuvākajam(-ai) autorizētajam(-ai) NISSAN izplatītājam/
remontdarbnīcai vai uzlādes punktam.

3.5. ATBILSTĪGĀS VALSTIS
NISSAN garantija Eiropā ir pieejama šajās valstīs:
Albānija, Andora, Apvienotā Karaliste (ieskaitot 
Gērnsiju un Džērsiju), Austrija, Azerbaidžāna, 
Baltkrievija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, 
Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija (ieskaitot Martiniku, 
Gvadelupu, Francijas Gviānu, Reinjonu), Grieķija, 
Gruzija, Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Izraēla, Īrija, 
Kazahstāna, Kipra, Kosova, Krievija, Latvija, Lietuva, 
Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, Melnkalne, 
Moldova, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Palestīna, 
Polija, Portugāle, Rumānija, Sanmarīno, Serbija, 
Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija (ieskaitot Seutu 
un Melilju), Šveice, Turcija, Ukraina, Ungārija, Vatikāns, 
Vācija, Ziemeļmaķedonija un Zviedrija.
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3.6. KRĀSOJUMA GARANTIJA
Krāsojuma garantija attiecas uz krāsotajām 
virsbūves daļām (izņemot virsbūves apakšdaļu), 
kurās var būt materiālu vai darba radīti krāsas 
defekti. Krāsojuma garantija ir spēkā šīs brošūras 
sākumā esošajā garantijas sertifikātā norādīto laika 
periodu un nobraukumu.

3.7. CAURRŪSĒŠANAS GARANTIJA
Caurrūsēšanas garantija attiecas uz virsbūves 
lokšņu metāla paneļiem, kur iespējama 
caurrūsēšana no iekšpuses uz ārpusi defektīvu 
materiālu vai nekvalitatīva darba dēļ. Caurrūsēšanas 
garantijas periods ir norādīts Garantijas sertifikātā 
šīs brošūras sākumā. 
Šī garantija paredz, ka NISSAN izplatītājs/
remontdarbnīca pārbauda automašīnu saskaņā 
ar plānotās apkopes plānu, rezultātus reģistrē šīs 
brošūras 9.  sadaļā un vajadzības gadījumā veic 
remontu.

3.8. ORIĢINĀLO DETAĻU UN PIEDERUMU 
GARANTIJA

NISSAN Automotive Europe sniedz garantiju visām 
NISSAN oriģinālajām detaļām un piederumiem, 
kuras(-us) NISSAN ir uzstādījis(-usi) NISSAN izplatītājs/
remontdarbnīca un attiecas uz materiāla un darba 
radītiem defektiem 1  gadu no uzstādīšanas brīža 
neatkarīgi no nobraukuma. Lai izmantotu savas 
garantijā noteiktās tiesības, klientam ir jāiesniedz 
rēķins un/vai garantijas remonta rīkojums, kas 
apliecina uzstādīšanas datumu.

Ja uz transportlīdzekli, kuram ir uzstādīta detaļa, 
attiecas NISSAN garantija Eiropā, detaļas garantija 
beigsies kopā ar NISSAN garantiju Eiropā vai detaļu 
un piederumu garantiju atkarībā no tā, kurai ir 
garāks termiņš. Detaļu garantijas remonts nevar 
tikt izmantots, lai pagarinātu kopējo automobiļa 
garantijas periodu.
Garantija oriģinālajām detaļām un piederumiem, 
ko pircējs ir iegādājies pats, darbojas 1 gadu no 
pirkuma datuma. Pircējam ir jāapliecina pirkuma 
datums, uzrādot pārdošanas rēķinu.
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4. KAS BŪTU JĀZINA PAR NISSAN GARANTIJU EIROPĀ
4.1. PILNĪGS ZUDUMS
Jebkurš transportlīdzeklis, kas iepriekš ticis atzīts par 
pilnīgu zudumu tehnisku vai ekonomisku iemeslu 
dēļ (ar tam sekojošu remontu vai bez tā), norakstīts 
vai līdzvērtīgs un/vai kuram pēc negadījuma vai 
cita katastrofiska notikuma, ietverot (bet ne tikai) 
zaudējumu, zādzību, iznīcināšanu vai bojājumus, 
piešķirts apzīmējums “utilizācijas izejvielas”.

4.2. RIEPAS
Riepām, kas uzstādītas arī jaunos NISSAN 
automobiļos, garantiju piešķir to izgatavotājs. 
Nepieciešamības gadījumā NISSAN izplatītājs/
remontdarbnīca palīdzēs pircējam iesniegt riepu 
garantijas prasību.

4.3. AKUMULATORS
Uz 12  voltu akumulatoru attiecas tā pati NISSAN 
garantija Eiropā.

4.4. PĀRBAUDE PIRMS NODOŠANAS
Lai pircējs būtu pilnībā apmierināts ar savu jauno 
NISSAN automašīnu no paša sākuma, tā tiek rūpīgi 
pārbaudīta un sagatavota saskaņā ar NISSAN 
jaunas automašīnas sagatavošanas procedūrām 
pirms nodošanas klientam.

4.5. PERIODISKĀS APKOPES PAKALPOJUMI
Periodiskās apkopes pakalpojumi ir minimālās 
garantijas prasības. Apkope jāveic precīzi 
saskaņā ar NISSAN ieteikto apkopes grafiku. Var 
būt nepieciešami papildu apkopes pakalpojumi 
saistībā ar laika apstākļiem un atmosfēras 
nokrišņiem, dažādiem ceļiem, automobiļa 
izmantošanu un vadītāja vadīšanas ieradumiem, 
kas lielākoties ietekmē nepieciešamību pēc šādiem 
pakalpojumiem.

Garantija nesedz bojājumus vai kļūmes, kas radušās, 
neveicot obligāto apkopi vai neveicot pienācīgu 
apkopi.

4.6. NISSAN IZPLATĪTĀJS/
REMONTDARBNĪCA

Periodisko apkopi ļoti ieteicams veikt pie NISSAN 
izplatītāja vai remontdarbnīcā. Lai, ceļojot ārpus 
savas mītnes zemes, NISSAN automašīnas apkopi 
vai remontu varētu veikt pie NISSAN izplatītāja 
vai remontdarbnīcā, sazinieties ar tuvāko NISSAN 
izplatītāju/remontdarbnīcu vai pārdošanas 
uzņēmumu jūsu valstī.

4.7. NISSAN ORIĢINĀLĀS DETAĻAS UN 
PIEDERUMI

NISSAN oriģinālās detaļas un piederumi tiek 
izstrādāti uzņēmumam NISSAN lietošanai NISSAN 
automašīnās. Lai braukšana būtu droša un tiktu 
samazināti kopējie ekspluatācijas izdevumi, ir 
jāizmanto tikai NISSAN oriģinālās detaļas un 
piederumi. NISSAN oriģinālo detaļu un piederumu 
garantija attiecas tikai uz oriģinālajām NISSAN 
detaļām un piederumiem.

4.8. GARANTIJAS PAKALPOJUMI ĀRZEMĒS
NISSAN garantija Eiropā ir derīga Eiropas valstīs, 
kurās atrodas NISSAN izplatītāji/remontdarbnīcas 
(plašāku informāciju skatiet 3.4.  sadaļā). Ja mītnes 
valstī vai ārzemēs ir nepieciešams garantijas 
remonts, NISSAN izplatītājam vai remontdarbnīcā 
ir jāuzrāda garantijas brošūra. Tāpēc ir svarīgi, lai 
garantijas brošūra tiktu uzglabāta automašīnā, lai arī 
kur jūs dotos. Ja garantijas remonts ir nepieciešams 
ārzemēs, var būt noderīgi vairākās valodās 
sniegtie norādījumi ārzemju NISSAN izplatītājiem/
remontdarbnīcām (skatiet 6. sadaļu).

Ja ar savu automašīnu dosities vai to pārvedīsit 
uz citu Eiropas valsti, kurā nav NISSAN izplatītāja/
remontdarbnīcas, šajā valstī nevarēsit saņemt 
garantijas remontu vai NISSAN apstiprinātos 
apkopes pakalpojumus. Lūdzu, sazinieties ar 
tuvāko NISSAN izplatītāju/remontdarbnīcu, kas jūs 
informēs, kā saņemt garantijas pakalpojumus.

4.9. DIZAINA IZMAIŅAS
Uzņēmumam NISSAN ir tiesības jebkurā laikā izdarīt 
izmaiņas jebkuras NISSAN automašīnas dizainā 
vai specifikācijās bez iepriekšēja brīdinājuma 
un pienākuma un veikt šādas izmaiņas iepriekš 
pārdotos automobiļos.

4.10. UZ KO NEATTIECAS GARANTIJA

1. Riepas  — uz tām attiecas riepu izgatavotāja 
garantija. Plašāku informāciju skatiet 4.2. sadaļā.

2. Visas detaļas, piederumi un aprīkojums, kas 
nav NISSAN oriģinālās detaļas, piederumi un 
aprīkojums.

3. Visas detaļu un darba izmaksas, kas saistītas 
ar nepieciešamo vai ieteikto apkopi, piemēram, 
riteņu balansēšana un centrēšana, starmešu 
regulēšana, apgaismojuma spuldžu, aizdedzes 
sveču, dzensiksnu, sajūga disku, bremžu disku/
trumuļu, bremžu uzliku, bremžu ieliktņu, filtru, 
stiklu tīrītāju, šķidrumu vai smērvielu maiņa.

4. NISSAN nav pienākuma ievērot garantiju jebkurā 
no šiem gadījumiem:
 y nepareiza izmantošana, cita starpā ietverot 
autosporta aktivitātes (piemēram, rall i j i , 
ātrumsacīkstes, sacīkstes uz laiku utt.);

 y negadījums, zādzība, ļaunprātīga dedzināšana 
vai tīši bojājumi;

  pieteiktiesservisam.nissan.lv  
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 y rūpnieciskie atkritumi, skābes vai sārma 
piesārņojums, akmeņu šķembas, ķīmiski 
atkritumi, putnu izkārnījumi, sāls, vētras, zibens 
vai citi laika apstākļi;

 y nespēja ievērot lietotāja rokasgrāmatā un šīs 
brošūras sadaļā “Lietotāja pienākumi” sniegtās 
galvenās vadlīnijas;

 y nespēja salabot automobili pēc iespējas ātrāk 
pēc defekta parādīšanās;

 y automašīnas pārveidošana, modificēšana vai 
neatbilstoši remontdarbi;

 y remonts, ko nav veicis NISSAN izplatītājs vai kas 
nav veikts NISSAN remontdarbnīcā;

 y neoriģinālo detaļu, piederumu vai aprīkojuma 
izmantošana; 

 y neatbilstošas vai piesārņotas degvielas, šķidrumu 
vai smērvielu izmantošana.

 y Jebkurš transportlīdzeklis, kas iepriekš ticis atzīts 
par pilnīgu zudumu tehnisku vai ekonomisku 
iemeslu dēļ un/vai pēc negadījuma vai cita 
katastrofiska notikuma nodots vai marķēts kā 
utilizācijas izejvielas.

Kā arī litija jonu akumulatora bojājumi vai kļūmes, ko 
izraisījusi:

 y Automašīnas novietošana temperatūrā, kas 
pārsniedz 50 °C (120 F) ilgāk par 24 stundām.

 y Automašīnas glabāšana temperatūrā, kas ir 
zemāka par -25  °C (-13  F) ilgāk par septiņām 
dienām.

 y Automašīnas atstāšana ilgāk par 14 dienām, kad 
litija jonu akumulatora uzlādes līmenis sasniedz 
nulles līmeni vai tuvu tam.

 y Fiziska litija jonu akumulatora bojāšana vai 
apzināts mēģinājums samazināt akumulatora 
darbības laiku.

 y Litija jonu akumulatora novietošana atklātas 
uguns tuvumā.

 y Jebkuras litija jonu akumulatora daļas ievietošana 
ūdenī vai kādā šķidrumā.

 y Litija jonu akumulatora apvalka atvēršana vai 
apkopes veikšana, ja to veic tehniķis, kas nav 
sertificēts elektrisko automašīnu tehniķis.

 y Esošo problēmu nenovēršana un no tām izrietoši 
bojājumi.

5. Garantijas prasība netiks akceptēta, ja nav ievērotas 
šajā brošūrā norādītās apkopes prasības.

6. Parasta apdares, krāsojuma un citu kosmētisku 
detaļu nolietošanās.

7. Visi automobiļi, kuros odometrs ir izmainīts vai 
nomainīts tā, ka rādījums neatbilst faktiskajam 
automobiļa nobraukumam, bez oficiālas 
reģistrācijas odometra maiņas sertifikātā (skatiet 
šīs brošūras 13.  nodaļu), vai automobiļi, kuros 
reģistrācijas numurs un/vai dzinēja numurs ir 
mainīti vai izdzēsti.

8. Nejauši vai izrietoši bojājumi, piemēram, 
automobiļa lietošanas iespējas zaudējums, no tā 
izrietošas sekas vai komerciāls zaudējums.

9. Bojājumi, kas ir izraisīti, transportlīdzekli 
importējot, pārdodot vai citādi pārvedot uz 
valsti, kurai tas nav ražots un kurā tiek pieprasīta 
transportlīdzekļa specifikācija, kas atšķiras no 
valsts, kurai transportlīdzeklis tika ražots.

4.11. UZ KO ATTIECAS GARANTIJA
NISSAN izplatītājs/remontdarbnīca salabos visus 
garantijas segtos bojājumus, un pircējam nebūs 
jāmaksā par darbu un detaļām šajā garantijas 
brošūrā noteiktajās robežās. NISSAN garantija 
Eiropā pieļauj atkārtotu remontu, un pircējam nav 
tiesību atcelt pirkuma līgumu, pieprasīt automašīnas 
maiņu vai atlaidi garantijas segto defektu dēļ. 
Remonts ir jāveic pēc iespējas ātrāk, ņemot vērā 
ražotāja noteiktās remonta veikšanas tehnoloģijas 
un rezerves daļu pieejamību.

4.12. LIETOTĀJA PIENĀKUMI

1. Pareizi jāizmanto, jāapkopj un jākopj automašīna, 
ievērojot šajā garantijas brošūrā un lietotāja 
rokasgrāmatā sniegtos norādījumus.

2. Lai saņemtu garantijas pakalpojumus, 
automašīna uz sava rēķina jānogādā NISSAN 
izplatītāja/remontdarbnīcas darba vietā un 
darba laikā.

3. Saņemot jaunu automašīnu, jāpārbauda, vai 
tai nav apdares, krāsojuma vai citu kosmētisku 
defektu, un, tos atklājot, nekavējoties jāinformē 
izplatītājs.

4. Jāsaglabā apkopes ieraksti gadījumam, ja rodas 
kādi jautājumi par automobiļa apkopi. Kā minēts 
oriģinālo detaļu un piederumu garantijā, jāglabā 
dokumenti un rēķini par visu detaļu uzstādīšanu.

5. Kā minēts krāsojuma garantijā un caurrūsēšanas 
garantijā, papildus jāveic šādas darbības:
 y uzmanīgi jāizlasa un jāievēro automašīnas 
kopšanas un apkopes norādījumi, kas sniegti 
lietotāja rokasgrāmatā;

 y plānotās apkopes ietvaros jāveic virsbūves 
pārbaude, kuras rezultāti jāreģistrē šīs brošūras 
9. sadaļā;

 y regulāri jāmazgā un jāvasko automobilis;
 y jānotīra sāls, smiltis, ledus kausēšanas līdzekļi, 
ceļa un eļļas darva, koku sula, putnu izkārnījumi 
un citi potenciāli bīstami materiāli tūlīt pēc to 
nokļūšanas uz automašīnas;

 y nekavējoties jāsalabo visi bojājumi automobiļa 
virsmas segumā.
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4.13. PIELĀGOJUMI
Pielāgojumi, kas ir sākotnējā fabrikas komplekta, 
ģeometrijas, līdzinājuma un veiktspējas uzlabojumi, 
tiek uzskatīti par tehniskās apkopes darbiem un tos 
nevar pieprasīt, atsaucoties uz garantiju.
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5. NISSAN ASSISTANCE

5.1. PAMATPAKALPOJUMI
Ja transportlīdzekļa spēja pārvietoties tiek zaudēta 
gadījumā, uz kuru attiecas garantija, gadījumā, uz kuru 
neattiecas garantija, vai negadījumā, varat zvanīt uz 
tālruņa numuru, kas nodrukāts uz garantijas sertifikāta. 
Vispirms ir jānosaka, vai problēmu iespējams novērst, 
izpildot norādījumus, kas tiek sniegti pa tālruni. Ja tas 
nav iespējams, jums pienākas viens no diviem tālāk 
norādītajiem pamatpakalpojumiem.

1. Remonts uz vietas

2. Nogādāšana pie NISSAN izplatītāja vai 
remontdarbnīcā

Ja automašīnas remontu nevar veikt uz vietas, tā tiks 
nogādāta pie NISSAN izplatītāja vai remontdarbnīcā. 
Varat izvēlēties NISSAN izplatītāju/remontdarbnīcu, 
kas atrodas ne vairāk kā 100  km attālumā no 

bojājuma rašanās vietas. Ja attālums pārsniedz 
100 km, automašīna tiks nogādāta pie tuvākā NISSAN 
izplatītāja vai tuvākajā NISSAN remontdarbnīcā.

5.2. PAPILDU PAKALPOJUMI
Ja automašīna tiek nogādāta pie NISSAN izplatītāja 
vai remontdarbnīcā un to nav iespējams saremontēt 
4  stundu laikā pēc nogādāšanas attiecīgajā vietā, 
jums pienākas viens no četriem tālāk norādītajiem 
papildu pakalpojumiem.

1. Ceļojuma turpināšana:
Vadītāja un pasažieru ceļojuma sākšana vai 
turpināšana vai vadītāja un pasažieru atgriešanās 
mājās un vadītāja (vai vadītāja izraudzītas personas) 
atgriešanās pie NISSAN izplatītāja vai remontdarbnīcā, 
lai saņemtu automašīnu pēc remonta, izmantojot 
tālāk norādītos transporta veidus. 
- Vilciens/kuģis (1. klase). 

- Taksometrs līdz 100 km. 
-  Lidmašīna (ekonomiskā klase), ja ceļš ar vilcienu 

ir ilgāks nekā 8 stundas. 
- Sabiedriskais transports.
Ir iespējama iepriekš minēto transporta veidu 
kombinēšana. Tiek segtas vietējā transporta 
izmaksas no NISSAN izplatītāja/remontdarbnīcas, 
kur var tikt remontēta automašīna, līdz dzelzceļa 
stacijai, lidostai, viesnīcai vai nomas uzņēmumam. 

2. Aizstājautomobilis: 
Ne vairāk kā trīs darba dienas ar neierobežotu 
nobraukumu, līdz transportlīdzekļa remonts tiek 
pabeigts. Degvielas un ceļa nodevas izmaksas 
sedz transportlīdzekļa vadītājs. Transportlīdzekļa 
nomas gadījumā var tikt pieprasīta iemaksa. 

Jauna transportlīdzekļa garantijas periodā jums tiek nodrošināti NISSAN ASSISTANCE pakalpojumi 24  stundas diennaktī, visu 
gadu, tostarp svētdienās un svētku dienās. Izmantojot Nissan Assistance pakalpojumu jauna automobiļa garantijas laikā, nav 
nepieciešama pie NISSAN izplatītāja/remontdarbnīcā veikta apkope un remonts. NISSAN ASSISTANCE pakalpojumus nodrošina 
NISSAN Eiropas sadarbības partneris, un tas ir pieejams šādās valstīs: 
Albānija, Andora, Apvienotā Karaliste, Austrija, Baltkrievija, Beļģija, Bosnija un Hercegovina, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija*, 
Gibraltārs, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Islande, Itālija, Īrija, Kipra, Kosova, Krievija, Latvija, Lietuva, Lihtenšteina, Luksemburga, Malta, 
Melnkalne, Moldāvija, Monako, Nīderlande, Norvēģija, Polija, Portugāle, Rumānija, Sanmarīno, Serbija, Slovākija, Slovēnija, Somija, 
Spānija, Šveice, Turcija, Ukraina, Ungārija, Vatikāns, Vācija, Ziemeļmaķedonija, Zviedrija.
* izņemot Francijas aizjūras teritorijas.

Ja bojājums rodas salā, kurai nav fiziska pastāvīga savienojuma (tuneļa, ceļa tilta utt.) vai parasta pārceltuves pakalpojuma, kā 
arī nav nevienas remontdarbnīcas, kas pieder kādai no augstāk minētajām valstīm, uz vadītāju neattiecas Nissan Assistance vai 
pamatpakalpojumi.
Ja bojājums rodas salā, kurai ir fizisks pastāvīgs savienojums (tunelis, ceļa tilts utt.) vai parasts pārceltuves pakalpojums, kas spēj 
pārvadāt lielus remonta transportlīdzekļus, bojājums tiks uzskatīts par tādu pašu kā bojājumu uz cietzemes un uz to attieksies 
tāda pati Nissan Assistance garantija un ieguvumi. 

  pieteiktiesservisam.nissan.lv  
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Maiņas transportlīdzeklis būs tādas pašas 
kategorijas kā bojātais transportlīdzeklis, ja tas 
būs iespējams. 
Maiņas transportlīdzekli nedrīkst izmantot 
komercdarbībai (piemēram, uzņēmējdarbības 
turpināšanai).

3. Mājvieta:
Ja bojājums radies vairāk nekā 100  km attālumā 
no jūsu dzīvesvietas un ja vēlaties gaidīt, līdz tiks 
pabeigts transportlīdzekļa remonts. Ne vairāk kā trīs 
darba dienas 3 zvaigžņu viesnīcā, ieskaitot brokastis 
transportlīdzekļa vadītājam un pasažieriem, līdz 
transportlīdzekļa remonts tiek pabeigts.

4. Repatriācija: 
Ja pēc bojājuma rašanās ārzemēs vai vairāk nekā 
500 km attālumā no dzīvesvietas tajā pašā valstī 
automašīnu nav iespējams saremontēt 3  darba 
dienu laikā pēc tās nogādāšanas pie NISSAN 
izplatītāja vai remontdarbnīcā, vajadzības gadījumā 
ir iespējama neremontētās automašīnas, vadītāja, 
pasažieru un bagāžas repatriācija. 
Šādā gadījumā repatriācija jāveic 4  darba dienu 
laikā pēc automašīnas nogādāšanas pie NISSAN 
izplatītāja vai remontdarbnīcā. Ja vienā dienā 
nav iespējams prognozēt, ka automašīnu nevar 
saremontēt 3  darba dienu laikā, vajadzības 
gadījumā repatriāciju var kombinēt ar kādu no 
trim iepriekš minētajiem pakalpojumiem.

5.3. PALĪDZĪBA UZ CEĻA LOJĀLIEM 
KLIENTIEM

Ja pēc jauna transportlīdzekļa garantijas beigām 
jūsu transportlīdzekļa apkope tiek veikta pie NISSAN 
izplatītāja vai remontdarbnīcā, varat izmantot NISSAN 
Assistance pakalpojumus līdz nākamajai periodiskajai 
apkopei. Līdz ar to varat turpināt izmantot iepriekšējās 
sadaļās aprakstīto segumu un pakalpojumus. Lai 
saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar tuvāko 
NISSAN izplatītāju/remontdarbnīcu.

5.4. IEROBEŽOJUMI
NISSAN ASSISTANCE nenodrošina garantijas segumu:
-  negadījumiem, kas notiek bezceļa apstākļos;
-  nepārvarama spēka/stihijas izraisītiem negadījumiem;
-  negadījumiem, kas notiek, piedaloties sacensībās, 

rallijos un ātrumsacīkstēs;
-  kravas bojājumiem, fiziskām traumām vai 

ienākumu zudumam mobilitātes zaudēšanas dēļ;
-  negadījumiem, kas izraisīti apzinātas rīcības 

vai transportlīdzekļa vadītāja vai pasažieru 
ļaunprātīgas nolaidības gadījumā;

-  izmaksām, kas klientam parasti rodas ceļošanas 
laikā, piemēram, degviela, apdrošināšana, maksas 
ceļi, maksa par autostāvvietu, pārtika utt.



12

6. NISSAN IZPLATĪTĀJAM/REMONTDARBNĪCAI ĀRZEMĒS
NISSAN IZPLATĪTĀJAM/REMONTDARBNĪCAI

Garantijas remonts
Šis transportlīdzeklis ir reģistrēts citā valstī, un tā garantija ir izsniegta saskaņā ar NISSAN garantiju Eiropā uz periodu un nobraukumu, kas ir norādīts garantijas 
sertifikātā šīs brošūras sākumā. Ja uz transportlīdzekli joprojām attiecas NISSAN garantija Eiropā, jebkāds nepieciešamais garantijas remonts, ko pieprasa vadītājs, 
ir jāveic bez maksas. Šaubu gadījumā sazinieties ar izplatītāju savā valstī.

Palīdzība uz ceļa
Ja klients ir no valsts, kurā ir spēkā NISSAN Assistance pakalpojums, un, lai klients varētu droši turpināt ceļu, ir jāveic remonts, kuru nevar pabeigt tajā pašā dienā, 
rīkojieties šādi:
Norādiet, lai klients sazinās ar NISSAN Assistance palīdzības dienestu pa tālruņu numuriem, kas tika izsniegti, iegādājoties transportlīdzekli, un ir norādīti šajā brošūrā, 
lai saņemtu palīdzību. Klientam ir tiesības uz papildu pakalpojumiem, kā aprakstīts 5.2. sadaļā.
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ENGLISH
To the NISSAN Dealer / Repairer

Warranty Repair:
This vehicle has been registered in 
another country and is warranted 
under the NISSAN
Pan European Warranty for the 
period and mileage listed on the 
Warranty Certificate at the front of 
this booklet. If the vehicle is still co-
vered by the NISSAN Pan European
Warranty, any necessary warranty 
repairs the driver requests must 
be carried out free of charge to the 
customer. In case of doubt, please 
contact the distributor in your 
country.

NISSAN Assistance:
If the customer is from a country 
covered by the NISSAN Assistance 
and the warranty repair is essential 
for a safe continuation of the 
journey, and the repair cannot be 
completed the same day, observe 
the following procedure:
- Instruct the customer to contact 
the NISSAN Assistance numbers 
issued with the vehicle and listed 
in this booklet to obtain assistance. 
The customer is entitled to additio-
nal service as described in 5.2.

DEUTSCH
An den NISSAN-Vertragshändler bzw. 
die NISSAN-Vertragswerkstatt.

Garantiereparatur:
Dieses Fahrzeug wurde in 
einem anderen Land zugelas-
sen und ist für den Zeitraum 
und die Laufleistung, die auf der 
Garantiekarte vorn in diesem Heft 
angegeben sind, von der paneuro-
päischen NISSAN-Garantie gedeckt. 
Wenn für das Fahrzeug noch die 
paneuropäische NISSAN-Garantie 
gilt, müssen sämtliche vom Fahrer 
geforderten Garantiereparaturen 
für diesen kostenlos durchge-
führt werden. Wenden Sie sich im 
Zweifelsfall an den Vertriebspartner 
in Ihrem Land.

Pannendienst:
Wenn der Kunde aus einem Land 
kommt, das durch den NISSAN 
Assistance Dienst gedeckt ist, 
und die Garantiereparatur für eine 
sichere Weiterreise erforderlich ist, 
diese aber nicht am selben Tag 
fertiggestellt werden kann, ist fol-
gendes Verfahren zu beachten:
- Weisen Sie den Kunden an, sich 
für Unterstützung an die Nummern 
von NISSAN Assistance zu wenden, 
die mit dem Fahrzeug geliefert 
wurden und in diesem Heft ver-
merkt sind.
Der Kunde hat Anspruch auf 
Zusatzleistungen wie in 5.2 
beschrieben.

FRANÇAIS
À l'attention du concessionnaire 
NISSAN agréé ou du réparateur 
NISSAN agréé.

Réparation sous garantie :
Ce véhicule a été immatriculé dans 
un autre pays et est couvert par la 
garantie paneuropéenne NISSAN 
pour la durée et le kilométrage 
mentionnés sur le certificat de 
garantie au début de ce carnet. 
Si le véhicule est encore couvert 
par la garantie paneuropéenne 
NISSAN, toute réparation sous 
garantie nécessaire, demandée par 
le conducteur, doit être effectuée 
gratuitement. En cas de doute, 
veuillez contacter le distributeur 
de votre pays.

Assistance routière :
Si le client est originaire d'un 
pays dans lequel la couverture de 
l'assistance NISSAN s'applique et 
que la réparation sous garantie 
est indispensable pour poursuivre 
le voyage en toute sécurité, mais 
que la réparation ne peut pas être 
effectuée le jour même, respectez 
la procédure suivante :
- Indiquez au client de contacter 
l'assistance NISSAN aux numéros 
fournis avec le véhicule et mention-
nés dans ce carnet pour obtenir 
de l'aide.
Le client peut prétendre à des 
services supplémentaires tels 
que décrits à la section 5.2.

ESPAÑOL
Al Concesionario Autorizado Para el 
Concesionario o Taller Autorizado 
NISSAN en el extranjero.

Reparación en garantía:
Este vehículo se ha registrado en 
otro país y está cubierto por la 
Garantía Paneuropea de NISSAN 
durante el periodo y kilometraje 
mencionados en el Certificado 
de Garantías que aparece al 
inicio de este libro. Si el vehículo 
está aún cubierto por la Garantía 
Paneuropea de NISSAN, cualquier 
reparación que solicite el conduc-
tor debe llevarse a cabo sin cargo 
alguno. Para cualquier duda, con-
tacte con el distribuidor de su país.

Asistencia en carretera:
Si el cliente procede de un país cu-
bierto por el Servicio de asistencia 
NISSAN y para continuar el viaje 
de forma segura es esencial una 
reparación en garantía, y se prevé 
que la reparación no puede finali-
zarse el mismo día, lleve a cabo el 
siguiente procedimiento:
- Indique al cliente que debe po-
nerse en contacto con el número 
del Servicio de asistencia NISSAN 
proporcionado con el vehículo e 
incluido en este Libro de Garantías 
para hacer uso del servicio de 
asistencia.
El cliente tiene derecho a los 
servicios adicionales descritos  
en el apartado 5.2.

ITALIANO
Al concessionario autorizzato 
NISSAN o al riparatore approvato 
da NISSAN.

Riparazione in garanzia:
Questo veicolo è stato registra-
to all'estero ed è coperto dalla 
Garanzia paneuropea NISSAN per 
il periodo e il chilometraggio spe-
cificati nel Certificato di garanzia 
nella parte anteriore del presente 
libretto. Fintantoché il veicolo sarà 
coperto dalla Garanzia paneuropea 
NISSAN, gli interventi di riparazione 
necessari richiesti dal conducente 
devono essere eseguiti senza spe-
sa per il cliente. In caso di dubbio, 
rivolgersi al distributore nel proprio 
paese.

Assistenza stradale:
Se il cliente proviene da un paese 
in cui è valida l'Assistenza NISSAN 
e l'intervento di riparazione è es-
senziale per il proseguimento sicu-
ro del viaggio ma non può essere 
effettuato in giornata, osservare la 
seguente procedura:
- Bisogna indicare al cliente i nu-
meri dell'Assistenza NISSAN forniti 
con il veicolo e riportati nel presen-
te libretto, affinché possa ottenere 
l'assistenza necessaria.
Il cliente ha il diritto al servizio addi-
zionale, descritto nel paragrafo 5.2.
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PORTUGUÊS
Ao concessionário autorizado 
NISSAN ou reparador aprovado 
NISSAN.

Reparação coberta pela garantia:
Este veículo foi registado noutro 
país e está abrangido pela Garantia 
Pan-europeia NISSAN durante 
o período e quilometragem indi-
cados no Certificado de Garantia 
na parte da frente deste livrete. 
Se o veículo ainda estiver abran-
gido pela Garantia Pan-europeia 
NISSAN, quaisquer reparações 
necessárias cobertas pela garantia 
que sejam solicitadas pelo condu-
tor devem ser realizadas de forma 
gratuita para o cliente. Em caso de 
dúvida, contacte o distribuidor para 
o seu país.

Assistência em Viagem:
Se o cliente for de um país abrangi-
do pela Assistência NISSAN e a re-
paração coberta pela garantia for 
essencial para prosseguir a viagem 
em segurança, e a reparação não 
puder ser concluída no mesmo dia, 
proceda da seguinte forma:
- Dê instruções ao cliente para 
utilizar os números de contacto 
da Assistência NISSAN divulgados 
com o veículo e indicados neste 
livrete para obter assistência.
O cliente tem direito a serviço 
adicional, conforme descrito 
no ponto 5.2.

NEDERLANDS
Aan de erkende NISSAN-dealer of 
goedgekeurde NISSAN-reparateur.

Reparatie onder garantie:
Deze auto is geregistreerd in het 
buitenland en valt onder de NISSAN 
Paneuropese Garantie gedurende 
de periode en de kilometers aan-
gegeven in het Garantiecertificaat 
aan het begin van dit boekje. 
Zolang de auto gedekt is door 
de NISSAN Paneuropese Garantie, 
dient elke noodzakelijke reparatie 
die de bestuurder vereist kosteloos 
voor de klant uitgevoerd te worden. 
Neem bij vragen contact op met de 
distributeur in uw land.

Pechhulpdienst:
Als de klant afkomstig is uit een 
land waar de NISSAN Assistance 
geldig is en de reparatie onder 
garantie essentieel is voor een vei-
lige voortzetting van de reis maar 
niet dezelfde dag uitgevoerd kan 
worden, neem dan de volgende 
procedure in acht:
Maak de klant attent op de num-
mers van de NISSAN Assistance 
meegeleverd met de auto en 
aangegeven in dit boekje, opdat de 
nodige hulp verkregen kan worden.
De klant heeft recht op extra ser-
vice, zoals beschreven in 5.2.

DANSK
Til autoriserede NISSAN-
forhandlere eller NISSAN-
godkendte værksteder.

Garantireparation:
Bilen er indregistreret i et andet 
land og dækkes af NISSANs fæl-
leseuropæiske garanti for den pe-
riode og det kilometerantal, der er 
angivet i garanticertifikatet forrest 
i dette hæfte. Hvis køretøjet stadig 
er dækket af NISSANs paneuropæi-
ske garanti, skal alle nødvendige 
reparationer, som føreren anmoder 
om, udføres uden omkostninger 
for kunden. I tilfælde af tvivl bedes 
du kontakte distributøren i dit land.

Vejhjælp:
Hvis kunden kommer fra et 
land, der er dækket af NISSAN 
Assistance, og garantireparationen 
er nødvendig for at kunne fort-
sætte rejsen på sikker vis, men ikke 
kan udføres på samme dag, skal 
følgende procedure følges:
Anmod kunden om at kontakte 
numrene til NISSAN Assistance, der 
gælder for køretøjet og er angivet 
i dette hæfte for at få assistance.
Kunden er berettiget til tillægsydel-
ser som beskrevet i 5.2.

SVENSKA
Till den auktoriserade Nissan-
återförsäljare eller Nissan-
godkända reparatören.

Garantireparation:
Detta fordon har registrerats i 
ett annat land och omfattas av 
NISSAN Pan-European-garantin 
för perioden och körsträckan som 
anges i garanticertifikatet längst 
fram i detta häfte. Om fordonet 
fortfarande omfattas av NISSAN 
Pan-European-garantin måste alla 
nödvändiga garantireparationer 
som föraren begär utföras utan 
kostnad för kunden. I tveksamma 
fall ber vi dig kontakta distributören 
i ditt land.

Vägassistans:
Om kunden kommer från ett 
land som omfattas av NISSAN 
Assistance och garantireparatio-
nen är avgörande för en säker fort-
sättning på resan och reparationen 
inte kan slutföras samma dag 
beakta följande procedurer:
- instruera kunden att kontakta 
de nummer till NISSAN Assistance 
som utfärdades tillsammans med 
fordonet, och som anges i detta 
häfte, för att få hjälp.
Kunden är berättigad till de till-
läggstjänster som beskrivs i 5.2.

NORSK
Til autorisert NISSAN-forhandler 
eller NISSAN-godkjent verksted.

Garantireparasjon:
Denne bilen er registrert i et annet 
land og er dekket av NISSAN Pan-
European Warranty for perioden og 
kilometerstanden som er oppgitt 
på garantibeviset på forsiden av 
dette heftet. Hvis bilen fortsatt er 
dekket av NISSAN Pan-European 
Warranty, og det er behov for 
garantireparasjon etterspurt av 
føreren, skal dette utføres uten 
kostnad for bilens eier. Hvis du er 
i tvil kan du kontakte distributøren 
i landet ditt.

Veihjelp:
Hvis kunden er fra et land som er 
dekket av NISSAN Assistance, og 
garantireparasjonen er avgjørende 
for å kunne fortsette kjøreturen på 
en sikker måte og reparasjonen 
ikke kan fullføres samme dag, følg 
følgende prosedyre:
- Instruer kunden om å kontakte 
NISSAN Assistance på det aktuelle 
nummeret i listen i dette heftet 
som kunden skal ha fått utdelt 
sammen med kjøretøyet, for å få 
hjelp.
Kunden har rett til tilleggstjenester 
som beskrevet i 5.2.
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SUOMI
Valtuutetulle NISSAN-
jälleenmyyjälle tai NISSANin hyväk-
symälle korjaajalle.

Takuukorjaus:
Tämä auto on rekisteröity toisessa 
maassa, ja se kuuluu NISSAN Pan 
Europe -takuun piiriin tämän 
vihkon alussa olevassa takuuto-
distuksessa mainitun ajanjakson 
ja kilometrimäärän mukaisesti. 
Jos ajoneuvo kuuluu yhä NISSAN 
Pan Europe -takuun piiriin, kaikki 
ajoneuvon kuljettajan vaatimat 
takuukorjaukset on suoritetta-
va asiakasta veloittamatta. Ota 
yhteys maahantuojaan epäselvissä 
tapauksissa.

Tiepalvelu:
Jos asiakas on NISSAN Assistance 
-palveluohjelman piiriin kuuluvasta 
maasta ja takuukorjaus on välttä-
mätön matkan turvallisen jatku-
misen kannalta, mutta korjausta ei 
voida suorittaa samana päivänä, 
huomioi seuraava menettely:
- Pyydä asiakasta ottamaan yh-
teyttä NISSAN Assistance -palvelu-
numeroon, joka on ilmoitettu auton 
mukana ja merkitty tähän vihkoon, 
ja kysymään neuvoa palvelusta.
Asiakas on oikeutettu lisäpalveluun 
kohdassa 5.2 kuvatulla tavalla.

EΛΛΗΝΙΚΑ
Προς τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο NISSAN ή τον 
Εγκεκριμένο επισκευαστή NISSAN.

Επισκευή εντός εγγύησης:
Αυτό το όχημα έχει καταχωριστεί 
σε άλλη χώρα και η εγγύηση που 
το καλύπτει είναι η Πανευρωπαϊκή 
Εγγύηση NISSAN, για την περίοδο 
και τη χιλιομετρική κάλυψη που 
αναφέρονται στο Πιστοποιητικό 
Εγγύησης στο μπροστινό μέρος 
του παρόντος φυλλαδίου. Εάν το 
όχημα συνεχίζει να καλύπτεται 
από την Πανευρωπαϊκή Εγγύηση 
NISSAN, οποιεσδήποτε απαραίτη-
τες επισκευές υπό την εγγύηση 
σας ζητηθούν από τον οδηγό, πρέ-
πει να γίνουν χωρίς χρέωση για τον 
πελάτη. Σε περίπτωση αμφιβολίας, 
επικοινωνήστε με το διανομέα στη 
χώρα σας.

Οδική βοήθεια:
Σε περίπτωση που ο πελάτης είναι 
από χώρα την οποία καλύπτει η 
Βοήθεια της NISSAN και η επι-
σκευή υπό την εγγύηση είναι ση-
μαντική για την ασφαλή συνέχιση 
του ταξιδιού και δεν είναι δυνατό 
να ολοκληρωθεί αυθημερόν, τηρεί-
τε την εξής διαδικασία:
- Δώστε στον πελάτη την οδηγία 
να επικοινωνήσει με κάποιον από 
τους αριθμούς της Βοήθειας 
NISSAN που παρέχονται με το όχη-
μα και παρατίθενται στο παρόν 
φυλλάδιο για να λάβει βοήθεια.
Ο πελάτης δικαιούται επιπλέον 
υπηρεσίες όπως περιγράφεται 
στην ενότητα 5.2.

РУССКИЙ ЯЗЫК
Авторизованному дилеру NISSAN 
или СТО, одобренной NISSAN.

Гарантийный ремонт:
Этот автомобиль зареги-
стрирован в другой стране 
и на него распространяется 
Общеевропейская гарантия тех-
нического обслуживания NISSAN 
на период и пробег, указанные на 
вклейке с гарантией на лицевой 
обложке этого буклета. Если на 
автомобиль все еще распростра-
няется Общеевропейская гаран-
тия технического обслуживания 
NISSAN, любой необходимый га-
рантийный ремонт по запросу во-
дителя должен выполняться бес-
платно для клиента. Свяжитесь 
с дилером в вашей стране, если у 
вас возникли сомнения.

Помощь на дорогах:
Если клиент прибыл из страны, 
в которой действует программа 
NISSAN Assistance, и гарантийный 
ремонт необходим для безопас-
ного продолжения путешествия, 
но ремонт не может быть вы-
полнен в тот же день, соблюдайте 
следующую процедуру:
- Проинструктируйте клиента по-
звонить по номерам программы 
NISSAN Assistance, прилагаемым 
к автомобилю и перечисленным 
в этом буклете, чтобы получить 
помощь.
Клиент имеет право на допол-
нительное обслуживание, как 
описано в пункте 5.2.
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7. INFORMĀCIJA PAR AUTOMAŠĪNAS APKOPI UN APKOPES GRAFIKU
2. nodaļā ir sniegta informācija par NISSAN tehniskās apkopes grafiku, kas palīdz saprast, kāds tehniskās apkopes grafiks ir 
piemērots jūsu NISSAN automašīnai, kā arī informācija par īpašām darbībām, kas jāveic Nissan tehnisko apkopju laikā. Visa 
informācija un specifikācijas šajā tehniskās apkopes nodaļā ir balstītas uz jaunāko produkta informāciju materiāla drukāšanas 
brīdī. NISSAN patur tiesības mainīt specifikācijas vai dizainu bez iepriekšēja paziņojuma un pienākuma.

7.1. KAS IR APKOPE?

TEHNISKĀS APKOPES NEPIECIEŠAMĪBA
Jūsu NISSAN automašīna ir izgatavota, izmantojot 
jaunākās tehnoloģijas un ievērojot visstingrākos 
kvalitātes kontroles standartus. Tā ir arī konstruēta 
tā, lai maksimāli samazinātu tehniskās apkopes 
prasības un nodrošinātu garākus tehniskās 
apkopes intervālus, kas ļaus jums ietaupīt gan laiku, 
gan naudu. Tomēr plānotā apkope ir nepieciešama 
tālāk minēto iemeslu dēļ, lai nodrošinātu, ka NISSAN 
automašīna darbojas pareizi un efektīvi.

Smērvielas
Jūsu NISSAN automašīna izmanto dažādas eļļas 
un šķidrumus, ieskaitot motoreļļu, transmisijas eļļu, 
diferenciāļa šķidrumu, akumulatora šķidrumu un 
dzinēja dzesēšanas šķidrumu. Šīs eļļas un šķidrumi veic 
ļoti svarīgus uzdevumus, piemēram, ieeļļo un atdzesē 
automašīnu un novērš rūsas veidošanos. Šīs eļļas un 
šķidrumi ir periodiski pareizi jāuzpilda vai jānomaina.

Gumijas rezerves daļas
Šļūtenēs, siksnās un bagāžas nodalījumos tiek 
izmantotas gumijas rezerves daļas, kas nolietojuma 
rezultātā var saplaisāt. Ja tās ir nolietojušās, tās ir 
jānomaina pret jaunām.

Normāls nodilums
Automašīnām ir daudz detaļu, kuru normāls 
nolietojums nav novēršams. Šīs detaļas ietver 
riepas, bremžu klučus un citas detaļas. Tās ir obligāti 
nepieciešamas automašīnas pamatfunkciju 
veikšanai, tāpēc tās ir regulāri jāmaina.

Apkopes grafika neievērošana var pasliktināt 
automašīnas darbību vai izraisīt tās bojājumus, 
kā arī kļūt par iemeslu garantijas zaudēšanai. 
Periodiskā tehniskā apkope, kas ir jāveic, lai 
nodrošinātu pareizu jūsu jaunās automašīnas 
dzinēja un izmešu kontroles sistēmas darbību un 
labu mehānisko stāvokli, ir norādīta šīs brošūras 
sākumā. 

Periodiskā apkope nozīmē, ka automašīnai ir 
jāveic remonts pēc konkrēta laika perioda vai 
nobraukuma saskaņā ar grafiku.

Tajā pašā laikā jums ir jāveic ikdienas 
automašīnas darbības pārbaudes, kā norādīts 
lietotāja rokasgrāmatas sadaļas “Apkope 
saviem spēkiem” punktā “Vispārīgā apkope”. Ja 
nepieciešama palīdzība, šo pārbaudi ieteicams 
veikt pie NISSAN izplatītāja vai remontdarbnīcā.

TEHNISKĀS APKOPES NEPIECIEŠAMĪBA
NISSAN iesaka automašīnas apkopi veikt pie 
NISSAN izplatītāja vai remontdarbnīcā. Lai veiktu 
pareizu jūsu NISSAN automašīnas tehnisko apkopi, 
nepieciešamas īpašas prasmes, zināšanas un 
aprīkojums.

NISSAN izplatītājam/remontdarbnīcai ir tehniskie 
darbinieki un speciālais aprīkojums, lai pareizi veiktu 
NISSAN automašīnas apkopi. 

NISSAN iesaka tos apkopes darbus, kas ietver rezerves 
daļu, motoreļļas, eļļas filtru vai gaisa filtru nomaiņu, 
veikt pie NISSAN izplatītāja vai remontdarbnīcā. 
Tehniskās apkopes laikā NISSAN iesaka izmantot 
norādītos šķidrumus un rezerves daļas. Tāpat NISSAN 
iesaka pie NISSAN izplatītāja vai remontdarbnīcā 
nomainīt tādas rezerves daļas kā bremzes.

Ieteicamās un/vai obligātās oriģinālās NISSAN 
smērvielas un šķidrumus skatiet savas lietotāja 
rokasgrāmatas 9. nodaļā.

Garantija nesedz automašīnas bojājumus, kas 
radušies, izmantojot neoriģinālās rezerves daļas, 
nepiemērotus šķidrumus, degvielu vai smērvielas. 
(Lūdzu, skatiet sadaļas GARANTIJA lapu “Uz ko 
neattiecas garantija”)

7.2 APKOPES VEIDI

PERIODISKĀ APKOPE
Ir divu veidu tehniskās apkopes grafiki. Pārdevējs 
vai servisa konsultants pie NISSAN izplatītāja 
vai remontdarbnīcā paskaidros, kāds tehniskās 
apkopes grafiks būtu jāievēro atkarībā no 
jūsu braukšanas paradumiem, klimatiskajiem 
apstākļiem utt. Abi grafiki un to nosacījumi ir 
aprakstīti tālāk (piemērojams tikai tad, ja 2.  nodaļā 
tiek parādīta trešā uzlīme “Jūsu tehniskās apkopes 
plāns noteiktiem braukšanas apstākļiem”).

  pieteiktiesservisam.nissan.lv  
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NEPLĀNOTA TEHNISKĀ APKOPE
Papildus rezerves daļām ar plānoto apkopi, kurām 
ir fiksēti tehniskās apkopes intervāli, ir arī citas 
rezerves daļas, kurām būtu jādarbojas apmierinoši 
bez periodiskas tehniskās apkopes veikšanas. 
Tomēr, ja rodas šo rezerves daļu darbības 
traucējumi, tie var nelabvēlīgi ietekmēt dzinēja 
vai automašīnas veiktspēju. Šīs rezerves daļas ir 
jāpārbauda un jānoregulē, ja tiek novēroti darbības 
traucējumi vai rodas aizdomas par tiem.

7.3. PERIODISKĀS APKOPES 
PAKALPOJUMU IERAKSTI

Periodiskās apkopes pakalpojumu ierakstus 
var izmantot, lai viegli atcerētos, kādas apkopes 
pārbaudes ir jāveic automašīnai un kad tās ir jāveic.

Šo žurnālu var izmantot arī tam, lai reģistrētu 
jūsu automašīnas plānotās tehniskās apkopes 
vēsturi. Šie ieraksti palīdzēs NISSAN izplatītājam/
remontdarbnīcai sekot līdzi automašīnas 
stāvoklim un veiktspējai pat pēc vairāku gadu 
lietošanas. Turklāt plānotās tehniskās apkopes 
vēsture nodrošinās jūsu automašīnai augstāku 
tālākpārdošanas vērtību.

Ikreiz, kad veiksit NISSAN automašīnas tehnisko 
apkopi pie NISSAN izplatītāja vai remontdarbnīcā, 
servisa konsultants reģistrēs datumu, nobraukumu 
un NISSAN izplatītāja/remontdarbnīcas nosaukumu, 
kā arī parakstīs žurnālu, tā apliecinot, ka plānotā 
tehniskā apkope ir veikta. Tehniskās apkopes 
informācija var tikt mainīta bez brīdinājuma 
automašīnas specifikāciju izmaiņu dēļ. Sazinieties 
ar kompetentu NISSAN remontdarbnīcu, piemēram, 
NISSAN izplatītāju/remontdarbnīcu, lai iegūtu 
jaunāko tehniskās apkopes informāciju.

y Tehniskās apkopes grafiks noteiktiem 
braukšanas apstākļiem

Ja galvenokārt lietojat automašīnu apstākļos, kas 
ir uzskaitīti tālāk, lūdzu, skatiet grafiku “Apkope 
noteiktiem braukšanas apstākļiem”.
A. Braukšana ziemas apstākļos
B. Bieži pārbraucieni nelielos attālumos
C. Piekabju vai treileru vilkšana
D. Ilglaicīga motora darbināšana tukšgaitā
E. Braukšana īpaši nelabvēlīgos laika apstākļos vai 

vidē, kur āra temperatūra ir ļoti zema vai augsta
F. Braukšana mitrās vietās vai kalnainā apvidū
G. Braukšana teritorijā, kur izmanto sāli vai citus 

koroziju izraisošus līdzekļus
H. Braukšana pa sliktiem un/vai dubļainiem ceļiem 

vai tuksnesī
I. Braukšana bieži bremzējot vai kalnainā apvidū
J. Bieža braukšana bezceļa apstākļos vai ūdenī
K. Ilgstoša braukšana lielā ātrumā
L. Lēna braukšana (vidējais ātrums <30 km/h 

(20 jūdzes/h))
M. Modeļiem bez Euro-OBD sistēmas
N. Atkārtoti īsi braucieni ļoti aukstā laikā
O. Tiek lietota svinu saturoša degviela

y Tehniskās apkopes grafiks normāliem 
braukšanas apstākļiem

Ja galvenokārt lietojat automašīnu apstākļos, 
kas nav uzskaitīti iepriekš, lūdzu, skatiet grafiku 
“Tehniskās apkopes grafiks braukšanai normālos 
apstākļos”.

  pieteiktiesservisam.nissan.lv  
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8. PERIODISKĀS APKOPES PAKALPOJUMU IERAKSTI 
Ar šo es apliecinu, ka tehniskās apkopes grafikā norādītais pakalpojums ir sniegts. Periodiskā tehniskā apkope ir jāveic šajā 
rokasgrāmatā norādītajā laikā vai pie nobraukuma atkarībā no tā, kas iestājas pirmais.
Visi ieraksti jānodod katram nākamajam automobiļa īpašniekam.
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8. PERIODISKĀS APKOPES PAKALPOJUMU IERAKSTI 
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PARAKSTS/ZĪMOGS

IZLABOTIE BOJĀJUMI

Jā Nē

REMONTA DATUMS

diena - mēnesis - gads

Pārbaudīt katrā apkopē



IZMANTOJIET ŠĀDUS SIMBOLUS BOJĀJUMA 
APZĪMĒŠANAI:
▼ Robs ● Iespiedums/sasitums
+ Skrāpējums ■ Cits bojājums
↑	 Nepieciešama atkārtota pretrūsas pēcapstrāde

AUTOMOBIĻA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

ATKLĀTIE BOJĀJUMI

Jā Nē

PĀRBAUDĪTĀJS

APSKATES VEICĒJA 
PARAKSTS/ZĪMOGS

NOBRAUKUMS

km 
jūdzes

REĢISTRĀCIJAS DATUMS

diena - mēnesis - gads

REĢISTRĀCIJAS NUMURS

ĪPAŠNIEKA VĀRDS/ADRESE

ATZĪMES

REMONTA VEICĒJA 
PARAKSTS/ZĪMOGS

IZLABOTIE BOJĀJUMI

Jā Nē

REMONTA DATUMS

diena - mēnesis - gads

40

Pārbaudīt katrā apkopē
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IZMANTOJIET ŠĀDUS SIMBOLUS BOJĀJUMA 
APZĪMĒŠANAI:
▼ Robs ● Iespiedums/sasitums
+ Skrāpējums ■ Cits bojājums
↑ Nepieciešama atkārtota pretrūsas pēcapstrāde

AUTOMOBIĻA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

ATKLĀTIE BOJĀJUMI

Jā Nē

PĀRBAUDĪTĀJS

APSKATES VEICĒJA 
PARAKSTS/ZĪMOGS

NOBRAUKUMS

km 
jūdzes

REĢISTRĀCIJAS DATUMS

diena - mēnesis - gads

REĢISTRĀCIJAS NUMURS

ĪPAŠNIEKA VĀRDS/ADRESE

ATZĪMES

REMONTA VEICĒJA 
PARAKSTS/ZĪMOGS

IZLABOTIE BOJĀJUMI

Jā Nē

REMONTA DATUMS

diena - mēnesis - gads

Pārbaudīt katrā apkopē
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10. KLIENTU APKALPOŠANA
Pilnīga klientu apmierinātība ar savu NISSAN automašīnu ir NISSAN izplatītāja/remontdarbnīcas un uzņēmuma NISSAN galvenā prioritāte. Mēs sniegsim visaptverošu 
atbalstu arī tad, ja problēma atgadīsies ārpus garantijas perioda. Ja rodas problēma, ko NISSAN izplatītājs/remontdarbnīcas personāls nespēj efektīvi atrisināt, 
lūdzam rīkoties, kā norādīts tālāk.

1. SOLIS
Vispirms sazinieties ar NISSAN izplatītāja/remontdarbnīcas attiecīgās nodaļas vadītāju un ļaujiet viņam atbildēt un atrisināt jūsu problēmu.

2. SOLIS
Ja problēmas izskatīšanas process jūs neapmierina, sazinieties ar direktoru vai izplatītāja vadītāju un lūdziet viņus personīgi iesaistīties problēmas risināšanā.

3. SOLIS
Ja jūs neapmierina saņemtās atbildes, lūdzam sazināties ar:
y Tiešsaistē:
Aizpildiet tiešsaistes saziņas veidlapu, kas pieejama vietnē:
https://www.nissan.lv/klientu-apkalposana/sazinieties-ar-mums/uzdot-jautajumu.html

y Pa tālruni:
Tālr.: 8000 3211
Zvanot no ārzemēm: +372 606 4071
Klientu apkalpošanas dienesta darba laiks: 
Pirmdien–piektdien no 9:00 līdz 17:00
pēc vietējā laika
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11. PAZIŅOJUMS PAR ĪPAŠNIEKA VĀRDA VAI TRANSPORTLĪDZEKĻA REĢISTRĀCIJAS 
NUMURA IZMAIŅĀM

Ja jūs vārds, uzvārds un/vai adrese, un/vai automobiļa valsts reģistrācijas numurs ir mainīti vai esat kļuvis par jauno NISSAN automašīnas īpašnieku, lūdzu, informējiet 
mūs par izmaiņām pēc iespējas ātrāk. Tas ļaus mums informēt jūs par svarīgākajiem jaunumiem. Jūs varat:

★ vērsties pie vietējā NISSAN izplatītāja vai remontdarbnīcā, lai saņemtu jaunu garantijas sertifikāta uzlīmi;

★ Tiešsaistē:
Aizpildiet tiešsaistes saziņas veidlapu, kas pieejama vietnē:
https://www.nissan.lv/klientu-apkalposana/sazinieties-ar-mums/uzdot-jautajumu.html

★ Pa tālruni:
Tālr.: 8000 3211
Zvanot no ārzemēm: +372 606 4071
Klientu apkalpošanas dienesta darba laiks: 
Pirmdien–piektdien no 9:00 līdz 17:00
pēc vietējā laika
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12. IZDEVĒJVALSTS VIETĒJĀS SPECIALITĀTES UN GARANTIJAS SNIEDZĒJA ADRESE
NISSAN Automotive Europe 
8 Rue Jean Pierre Timbaud 78180 
Montigny-le-Bretonneux
Francija
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13. ODOMETRA MAIŅA

AUTOMOBIĻA IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS

IZPLATĪTĀJA ZĪMOGS

diena - mēnesis - gads

ODOMETRA MAIŅA ( ja jāveic)

Odometra rādījumu var mainīt remonta, nomaiņas 
vai kādā citā gadījumā.

MAIŅAS DATUMS

IEPRIEKŠĒJAIS 
NOBRAUKUMS

km 
jūdzes

JAUNAIS 
NOBRAUKUMS

km 
jūdzes

IZPLATĪTĀJA ZĪMOGS

diena - mēnesis - gads

ODOMETRA MAIŅA ( ja jāveic)

Odometra rādījumu var mainīt remonta, nomaiņas 
vai kādā citā gadījumā.

MAIŅAS DATUMS

IEPRIEKŠĒJAIS 
NOBRAUKUMS

km 
jūdzes

JAUNAIS 
NOBRAUKUMS

km 
jūdzes
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