Ford automašīnu īpašniekiem vajadzētu:
• Nodrošināt,

ka automobili nodod Ford
Pilnvarotajam dīlerim garantijas remont
darbu veikšanai pēc iespējas ātrāk pēc defekta
pamanīšanas.

• Krāsas un virsbūves saglabāšanai labā stāvok

• Nodrošināt, ka transportlīdzekļa apkope notiek

mobiļa virsbūves paneļu pārbaude pie Ford
Pilnvarotā dīlera, saskaņā ar korpusa un krāsas
pārbaudes intervāliem, kas minēti automašī
nas Tehniskās apkopes grāmatiņā un pieprasīt
Pilnvarotajam dīlerim par veiktajiem pārbau
des darbiem digitālās apkopes reģistra izdru
kas eksemplāru. Ja nepieciešamie ekspluatāci
jas darbi netiks veikti laicīgi un saskaņā ar Ford
norādītajiem apkopes intervāliem, ja virsbūves
paneļi netiks pārbaudīti atbilstoši prasībām,
tad attiecīgo detaļu un korozijas aizsardzības
garantija nebūs spēkā.

regulāri, saskaņā ar automašīnas apkopju gra
fiku un Ford rekomendācijām. Garantija zūd,
ja klients pārkāpj regulāro tehnisko apkopju
grafiku:
1. par 1500 km vai 30 dienām, atkarībā no tā,
kas iestājas pirmais – pirmo divu garantijas
gadu laikā;
2. par 100 km vai 30 dienām, atkarībā no tā,
kas iestājas pirmais – Ford Protect pagari
nātās garantijas perioda laikā, proti, pēc pir
majiem 2 garantijas gadiem.

• Nodrošināt, ka transportlīdzekļa apkopē tiek

izmantotas autentiskas ar Ford zīmolu marķē
tas detaļas un šķidrumi vai arī tādas detaļas
un šķidrumi, kuri atbilst ar Ford zīmolu marķēto
autentisko detaļu un šķidrumu kvalitātei.

• Pārliecināties lai dīleris veic ekspluatācijas dar

bu reģistru Ford digitālās apokopes reģistra sis
tēmā (centrālā datu bāze, kas garantē drošu,
precīzu un ilgstošu reģistru, kas nevar pazust
un ir aizsargāts pret viltus ierakstiem) un pār
liecināties, ka tiek izsniegts digitālās apkopes
reģistra jaunākās izdrukas eksemplārs katras
transportlīdzekļa apkopes laikā ar rēķina ori
ģinālu, kas būs kā pierādījums, ka transportlī
dzekļa apkope tika veikta pareizos intervālos
un saskaņā ar Ford tehniskās apkopes grafiku,
izmantojot pareizās detaļas un šķidrumus. Tas
palīdzēs, ja būs nepieciešams sastādīt garan
tijas prasību par defektiem, kurus var ietekmēt
nepareizi ekspluatācijas intervāli vai veiktie
darbi.
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lī veikt regulārus tīrīšanas darbus, saskaņā ar
Ford instrukcijām un ieteikumiem.

• Pārliecināties lai regulāri tiktu veikta auto

• Pārliecināties lai regulāri tiktu veikta automo

biļa mehāniskā pārbaude pie Ford Pilnvarotā
dīlera un pieprasīt Pilnvarotajam dīlerim par
veiktajiem pārbaudes darbiem digitālās apko
pes reģistra izdrukas eksemplāru. Ja nepiecie
šamie ekspluatācijas darbi netiks veikti laicīgi
un saskaņā ar Ford norādītajiem apkopes in
tervāliem un atbilstoši prasībām, tad garantija
nebūs spēkā.

