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Opravy pohonné jednotky
Opravy mimo pohonnou jednotku
Provozně opotřebené díly
Údržba
Podpora v případě poruchy
Zákonné kontroly
Další služby
Uptime Plus

Opravy pohonné jednotky
Motor
Palivové čerpadlo, vstřikovací trubky a vstřikovače
Vlastní blok motoru včetně klikové hřídele, ojnice, pístů,
vložek válců, ložisek a rozvodových kol
Vodní čerpadlo, termostat a skříň termostatu
Hlava válců a těsnění hlavy válců včetně sacích a výfukových
ventilů, vačkové hřídele a ústrojí zdvihátek ventilů
Turbodmychadlo, sací a výfukové potrubí, modulátor
převodovky AS tronic
Olejové čerpadlo, olejová vana včetně měrky oleje a náplně,
chladič oleje, ventilace klikové skříně a modul ovládání
turbodmychadla s VTG
Ventilátor (viskózní) a řemenice, tlumič vibrací
Výfuková/motorová brzda kromě externího řízení
Startér
EGR chladič
Nápravy
Kardanová hřídel
Poloosa, skříň nápravy hnané nápravy
Náboj a soukolí nábojové redukce
Pohon
Převodovka, skříň převodovky a její vnitřní součásti
(AS-Tronic modulátor)
Synchronizační ústrojí
Integrovaný chladič oleje
Retardér/intardér
Diferenciál, unášeč diferenciálu, ozubená kola a vnitřní
ložiska, uzávěrka diferenciálu

Opravy mimo pohonnou jednotku
Motor
Alternátor a kompresor
Chladicí systém, chladič včetně potrubí a hadic, ventilátor
(ne viskózní)
Čerpadlo řízení včetně hadic
EAS system
EURO 6 – DPF jednotka – kontrola/výměna
Nápravy
Skříň nápravy nehnané
Ložiska os nápravy
Spojovací tyč řízení
Čep řízení a ložiska čepu řízení
Vačka brzd, automaticky stavitelné brzdové páky
Brzdový válec, brzdový buben
Pohon
PTO a jeho ovládání
Řídicí ventily, válce, trubky a hadice
Převodovka (připojovací potrubí)
Podvozek, řízení a zavěšení kol
Podvozek a díly související se zavěšením kol a odpružením
kabiny
Kabina
Všechny díly interiéru a exteriéru kabiny včetně naklápěcího
zařízení kabiny, zdvihacího čerpadla a zavěšení kabiny
Elektrický systém
Všechny elektrické součásti a spoje na podvozku, motoru
a kabině

Opravy mimo pohonnou jednotku

Care+

Xtra Care Flex Care Full Care

Warranty
Plus Driveline

Warranty
Plus Vehicle

Care+

Xtra Care Flex Care Full Care

Warranty
Plus Driveline

Warranty
Plus Vehicle

Care+

Xtra Care Flex Care Full Care

Warranty
Plus Driveline

Warranty
Plus Vehicle

Care+

Xtra Care Flex Care Full Care

Warranty
Plus Driveline

Warranty
Plus Vehicle

Care+

Xtra Care Flex Care Full Care

Warranty
Plus Driveline

Warranty
Plus Vehicle

Care+

Xtra Care Flex Care Full Care

Warranty
Plus Driveline

Warranty
Plus Vehicle

Pomocné příslušenství (pokud je ve výbavě)
Kompletní klimatizace
Deska točnice / standardní přípojky
Tažné zařízení
Systém alarmu DAF
Přídavné topení kabiny
Vestavěná chladnička DAF
Audiosystém

Oprava opotřebení
Výměna
Tlumičů pérování a silentbloků
Pouzder
Čepů závěsu pérování, čepů řízení
Baterií
Brzdy
Opravy a/nebo výměna brzdových disků a bubnů, čelistí, obložení
Pohon
Opravy a/nebo výměna spojky

Údržba
Všechny potřebné periodické aktivity preventivní údržby
podle standardů údržby DAF pro dané vozidlo, včetně všech
potřebných dílů, olejů a filtrů a s využitím originálních náhradních dílů DAF
Plánované servisní návštěvy na údržbu zahrnují:
Kontrolu a v případě potřeby nastavení hlavních světlometů
Kontrolu a v případě potřeby doplnění hladiny chladicí kapaliny
v motoru, elektrolytu v akumulátoru a hydraulické kapaliny
v ústrojí naklápění kabiny a v hydraulice řízení
V případě potřeby výměnu řemenů
V případě potřeby výměnu gumiček stěračů

Podpora v případě poruchy
ITS asistence
Náklady na opravu (u Xtra Care a Warranty Plus Driveline
zahrnuje pouze díly pohonné jednotky)
Náklady na přivolání servisního vozu
Náklady na odtah

Zákonné kontroly
Všechny legislativou stanovené inspekce a prohlídky

Další služby
Vyzvednutí a vrácení vozidla na plánovanou údržbu
Elektrické a vzduchové přípojky
Servis pneumatik
Nástavba
Přídavná klimatizace
Podpora zvedacího čela
Žárovky, pojistky
Doplňování oleje

Pokud podle obsahu daného balíčku nemá klient nárok na příslušnou službu (služby), nebudou vyplývající náklady kryty touto dohodou
a společnost DAF nebo (domácí) dealer vyčíslí klientovi tyto náklady k úhradě detailně rozepsanou fakturou:
Oprava škod způsobených pneumatikami nebo opravou pneumatik, jejich výměnou, seřízením geometrie a/nebo vyvážením.
Údržba nebo (je-li potřebná) oprava nástavby nebo těch komponent a dílů, které nepatří k vlastnímu vozidlu.
Oprava poškození vozidla vyplývající z poruch nástavby, poškození vyplývající z přetěžování a/nebo z překračování délky předepsaných údržbových
intervalů.
Náklady a/nebo poškození vyplývající z nesprávného způsobu používání vozidla, podle posouzení společnosti DAF.
Opravy poškození způsobených kolizí.
Jakékoliv přídavné náklady vyplývající z provádění úkonů oprav a/nebo údržby v čase mimo běžné pracovní hodiny.
Klient je povinen provádět úkony každodenní údržby popsané v příručce řidiče.
Sestavování smlouvy, která vyhovuje vašim specifickým potřebám, je prováděno přímo na míru. Proto je tento přehled pouze informativní
a nelze z něho vyvozovat žádné nároky. Závazné jsou pouze všeobecné termíny a Všeobecné obchodní podmínky DAF Servisní Smlouvy,
platné v době uzavření smlouvy.

Tato publikace nezakládá žádná práva. Společnost DAF Trucks N.V. si vyhrazuje právo změnit specifikace produktu
bez předchozího oznámení. Produkty a služby odpovídají evropským směrnicím platným v době prodeje, mohou se však
lišit v závislosti na zemi, ve které se nacházíte. Pro získání nejnovějších informací se spojte s autorizovaným dealerem
společnosti DAF.

DAF Trucks CZ s.r.o.
Zděbradská 61
251 01 Jažlovice-Říčany
Česká republika
Tel. +420 323 626 102
dafcz.info@daftrucks.com
www.daf.com
www.daftrucks.cz
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