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Pokyny pre predpredajný servis 
Odovzdanie motocykla zákazníkovi 

Prevzatie zásielky od prepravcu:


● Skontrolujte, či je obal zvonku neporušený. V prípade porušenia obalu riešte všetko ihneď 
s prepravcom spôsobom zodpovedajúcim lokálnym pravidlám.


Rozbalenie motocykla z obalu:


● Opatrne odstráňte papierovú krabicu a detailne skontrolujte obsah prepravného boxu. 
Prípadné poškodenia okamžite zdokumentujte. Motocykel do tejto chvíle nesmiete sňať z 
prepravnej palety ani rozbaľovať !! Zistené závady starostlivo zdokumentujte v tejto fáze a 
pošlite dovozcovi alebo priamo výrobcovi. Na ďalšie reklamácie nasledujúce po tejto 
operácii nebude brať ohľad.


● Veľmi opatrne odstráňte ochranné obaly z motocykla, skontrolujte úplnosť dodávky podľa 
priloženého zoznamu a nainštalujte všetky ovládacie prvky. Skontrolujte VIN motocykla, 
ktoré musí zodpovedať s VIN uvedeným na batérii a nabíjačke. VIN musí byť totožné s 
číslom uvedeným na dodacom liste a faktúre. Nezrovnalosti okamžite riešte s dovozcom 
alebo priamo s výrobcom.


● Z dôvodu bezpečnosti pri preprave je rozpojený hlavný napájací kábel od batérie. Spojte 
ho pred jazdou podľa inštruktážneho videa.


● Batéria je z rovnakých dôvodov vybitá. Pred prvou jazdou motocykel naplno nabite.


Kompletizácia motocykla:


● Motocykel je oprávnený kompletizovať a pripraviť na prevádzku iba autorizovaný predajca. 
Motocykel nemožno teda odovzdávať koncovému zákazníkovi v prepravnom boxe, 
akokoľvek neúplný alebo nepripravený či bez vykonania celého predpredajného servisu.


● Predajca je povinný zákazníkovi predložiť dokument o vykonaní predpredajného servisu. 
Po montáži všetkých komponentov vykonajte dôslednú kontrolu pevnosti všetkých 
spojovacích prvkov. Ďalej skontrolujte súososť prvkov pohonu, hádzavosť kolies a 
pneumatík. 


● Skontrolujte tiež funkčnosť celej brzdovej sústavy, odmastenie brzdových kotúčov a 
napnutie reťaze. Prípadné nedostatky zašlite vrátane dokumentácie dovozcovi alebo 
priamo výrobcovi a to najneskôr do 7 dní od dátumu dodania.


● Skontrolujte správnosť zapojenia všetkých konektorov ešte pred umiestnením krytu 
konektorov, skontrolujte správnu funkciu nabíjačky. Motocykel plne dobite. 


● Skontrolujte funkciu merača stavu batérie, pokiaľ nie je nastavený, nastavte ho


Uvedenie do prevádzky, test funkčnosti celého motocykla:


● Pripravte motocykel do prevádzky v súlade s užívateľským manuálom

● Nastavte zelenú mapu a s veľmi miernymi otáčkami nechajte motocykel bežať na prázdno 

aspoň 5 minút

● Skontrolujte všetky prvky pohonu, bŕzd a spojovacie prvky

● Nastavte modrú mapu a s otáčkami nastavenými na 50% vykonajte skúšku trvajúcu 5 

minút.
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● Skontrolujte všetky prvky pohonu, bŕzd a spojovacie prvky. To isté urobte ešte raz.

● Nastavte červenú mapu a vykonajte opakovanú skúšku maximálnych otáčok. Na prázdno 

nesmie byť motor vytočený dlhšie ako 5 sek. Skúšku maximálnych otáčok opakujte 
maximálne 10x. -Skontrolujte všetky prvky pohonu, bŕzd a spojovacie prvky.


● Uskutočnite jazdnú skúšku v rôznorodom teréne minimálne však v rozsahu 5 km.

● Po vykonaní jazdnej skúšky motocykel naposledy skontrolujte a očistite od odlietajuceho 

maziva a prípadných nečistôt.


Odovzdanie motocykla zákazníkovi:


● So zákazníkom prejdite celý manuál. Nechajte si zákazníkom podpísať, že sa zoznámil 
priamo na predajni autorizovaného predajcu s užívateľským manuálom. Tento dokument 
uschovajte a predložte ho pri prípadnej reklamácii.


● Odovzdajte zákazníkovi podpísaný doklad s potvrdením o vykonaní predpredajného 
servisu autorizovaným servisom. Nezabudnite na dátum, miesto a podpis autorizovanej 
osoby.


● Prejdite so zákazníkom záručné podmienky a nechajte si ich podpísať. Nezabudnite na 
dátum, miesto a podpis autorizovanej osoby.


● Podľa možností vykonajte so zákazníkom prvú skúšobnú jazdu.

● Opakovane zdôraznite, že motocykel nie je určený na cestnú premávku a závodné 

použitie.
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