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Pokyny pro předprodejní servis 
Předání motocyklu zákazníkovi 

Převzetí zásilky od přepravce:


● Zkontrolujte, zda je obal zvenku neporušený. V případě porušení obalu řešte vše ihned s 
Přepravcem způsobem odpovídajícím lokálním pravidlům


Vyjmutí motocyku z obalu:


● Opatrně sejměte papírovou krabici a detailně zkontrolujte obsah přepravního boxu. 
Případná poškození okamžitě zdokumentujte. Motocykl do této chvíle nesmíte sejmout z 
přepravní palety ani rozbalovat!! Zjištěné závady  pečlivě zdokumentujte v této fázi a 
zašlete dovozci nebo přímo výrobci. Na další reklamace následující po této operaci 
nebude brát zřetel


● Velmi opatrně sejměte ochranné obaly z motocyklu, zkontrolujte úplnost dodávky dle 
přiloženého seznamu a nainstalujte všechny ovládací prvky. Zkontrolujte VIN motocyklu, 
které musí odpovídat s VIN uvedeným na baterii a nabíječce. VIN musí bát totožné s 
číslem 


● Uvedeným na dodacím listu a faktuře. Nesrovnalosti okamžitě řešte s dovozcem nebo 
přímo s výrobcem.


● Z důvodu bezpečnosti při přepravě je rozpojený hlavní napájecí kabel od baterie. Spojte jej 
před jízdou podle instruktážního videa. 


● Baterie je ze stejných důvodů vybitá. Před první jízdou motocykl naplno nabijte.


Kompletace motocyklu:


● Motocykl je opravně kompletovat a připravit k provozu pouze autorizovaný prodejce. 
Motocykl nelze tedy předávat koncovému zákazníkovi v přepravním boxu, jakkoli neúplný 
nebo nepřipravený či bez provedení celého předprodejního servisu 


● Prodejce je povinné zákazníkovi předložit dokument o provedení předprodejního servisu

● Po montáži všech komponent proveďte důslednou kontrolu pevnosti všech spojovacích 

prvků. Dále zkontrolujte souosost prvků pohonu, házivost kol a pneumatik. Zkontrolujte 
také funkčnost celé brzdové soustavy, odmaštění brzdových kotoučů a napnutí řetězu. 
Případné nedostatky zašlete včetně dokumentace dovozci nebo přímo výrobci a to 
nejpozději do 7 dní od data dodání.


● Zkontrolujte správnost zapojení veškerých konektorů ještě před umístěním krytu konektorů

● Zkontrolujte správnou funkci nabíječky. Motocykl plně dobijte.

● Zkontrolujte funkci měřáku stavu baterie, pokud není nastaven, nastavte jej


Uvedení do provozu, test funkčnosti celého motocyklu:


● Připravte motocykl do provozu v souladu s uživatelským manuálem

● Nastavte zelenou mapu a s velmi mírnými otáčkami nechte motocykl běžet na prázdno 

alespoň 5 minut

● Zkontrolujte všechny prvky pohonu, brzd a spojovací prvky

● Nastavte modrou mapu a s otáčkami nastavenými na 50% proveďte zkoušku trvající 5 

minut. Zkontrolujte všechny prvky pohonu, brzd a spojovací prvky. Totéž proveďte ještě 
jednou.
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● Nastavte červenou mapu a proveďte opakovanou zkoušku maximálních otáček. Na 
prázdno nesmí být motor vytočený déle než 5 sec. Zkoušku maximálních otáček opakujte 
maximálně 10x. Zkontrolujte všechny prvky pohonu, brzd a spojovací prvky.


● Proveďte jízdní zkoušku v různorodém terénu minimálně však v rozsahu 5 km. 

● Po provedení jízdní zkoušky motocykl naposledy zkontrolujte a očistěte od odlétajícího 

maziva a případných nečistot.


Předání motocyklu zákazníkovi:


● Se zákazníkem projděte celý uživatelský manuál. Nechte si zákazníkem podepsat, že se 
seznámil přímo na prodejně autorizovaného prodejce s uživatelským manuálem. Tento 
dokument uschovejte a předložte jej při případné reklamaci.


● Předejte zákazníkovi podepsaný doklad s potvrzením o provedení předprodejního servisu 
autorizovaným servisem. Nezapomeňte na datum, místo a podpis autorizované osoby.


● Projděte se zákazníkem záruční podmínky a nechte si je podepsat. Nezapomeňte na 
datum, místo a podpis autorizované osoby.


● Podle možností proveďte se zákazníkem první zkušební jízdu.

● Opakovaně zdůrazněte, že motocykl není určen pro silniční a závodní použití. 


www.czem.pro 2


