
Blokovávýiimka - veřejnost stále často v nejistotě

I přesto, Že tzv. bloková výjimka p|atíjiŽ více než tři roky, panuje mezi
|aickou i odbornou veřejností stá|e hodně nedůvěry a ma|á informo-
vanost o reá|ných důs|edcích a výhodách, které nařízení komise EU
461120,|0 umožňuje jak majite|ům vozů, tak nezávis|ým opravnám.
V nás|edujÍcím č|ánku tedy přinášíme stručný přeh|ed prob|ematiky.

1)Majitel vozu se může Volně rozhodnout,
kde bude svůj vůz opravovat.

Je jen na něm, zda péči o svůj vůz svěří servisu autorizovanému nebo
nezávis|é dí|ně. která pro něj má často výhodu vzh|edem k niŽší ceně. To
p|atí i v případě' že je vúz v záruce. BěŽná Údržba a opravy dané opo-
třebením je tak moŽno svěřit |ibovo|nému servisu. Pozor si je třeba dát
u vozů, jejichž majite|em je |easingová spo|ečnost. Ve sm|ouvě totiŽ
můŽe být Stanoveno omezení, jakým způsobem a kde jsou tyto opravy
prováděny.

2) opravy V neautorizovaném servisu
iuvozuvzáruce.

V případě dodtžení postupů stanovených vrj'robcem, pouŽitÍm dí|ů v originá|ní
kvaIitě a řádném vedení servisní kníŽky, nemůŽe bý ze strany výrobce Žád-
ným způsobem omezeno trvání záruky. Na nezávis|é dí|ny to k|ade ty nároky,
Že musí dodrŽovat postupy stanovené výrobcem, vyuŽívat technické informa-
ce k danému vozu a samozřejmě pouŽívat dí|y v kvalitě odpovídající originá|-
nímu původnímu dí|u. Pro tyto úče|y vydávají rnýrobci dí|ů proh|ášení o
schodě s originá|ním dí|em. Týo díly jsou většinou nesmazateIně označeny
|ogem t47robce dí|u. VyuŽít musí také maziva r47robcem předepsané speci.
fikace. odpovědný servis se nepouští do oprav, na které nemá vybavení a
zna|osti. Výrobce naopak nesmí bránit nezávis|ým dí|nám v přístupu k těmto
informacím, ško|ením a nákupu potřebného Wbavení.

3) Záruč,ní opravy a svo|áVací akce vždy
u autorizovaného servisu.

V případě záručních oprav daných chybou ve výrobě nebo vadným
původním dí|em, je nutné se vŽdy obrátit na autorizovaný servis'

4) Výrobce nesmí podmínit trvání záruky
(standardní i prodlouŽené) nutností oprav
v autorizovaném servisu.

Pokud výrobce nechce uznat záruční vadu z důvodu, Že dříve by|y na
voze prováděny servisní práce v neautorizovaném servisu a pouŽity ne-
originá|ní dí|y, je důkazní povinnost o příčinné souvis|osti mezi rek|a-
movanou vadou a dřívějí opravou v neznačkovém servsu na straně
výrobce!

5) Výrobce nesmí nikomu bránit V nákupu
origináIních dílů, přípravků a zaÍízeni.

Nezávis|á opravna musí mít přístup ke stejným informacím, které výrobce
sdě|uje svému autorizovanému servisu. To se vztahuje na všechny typy
vozů, které mají v|astní pohon a více neŽ dvě ko|a' Mezi tyto informa-
ce mimo jiné patří jednoznačná identifikace vozid|a, technické návody,
schémata eIektroinstaIace, servisní příručky, informace o komponentech
a diagnostice včetně veškeých chybových kódů (i těch pro výrobce spe-
cifickÝch) atd.

V nařízení Evropské komise je výslovně Stanoveno, Že přístup k těmto
informacím je nutné umoŽnit a sdělit na zák|adě poŽadavku nezávis|ého
operátora a bez zbytečného prod|ení. Cena za tyto informace musí být
adekvátní rozsahu pouŽití a nesmí odradit, tedy být nepřiměřená' U no-
vých vozidel by tyto informace mě|y být k dispozici ve stejný okamŽik, v ja-
kém jsou příStupny autorizovaným servisům. Poskytnutí informací výrobce
nemůŽe být také podmíněno nákupem informací, které nejsou potřeba.


