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ÉRVÉNYES 2021. AUGUSZTUS 31-ig MEGKÖTÖTT SZERZŐDÉSEKRE ÚJ ESZKÖZÖK 

BESZERZÉSE ESETÉN 

A Jungheinrich lítiumion akkumulátorokra az átadástól számított 5 évre kiterjesztett jótállást 

(teljesítménygarancia) vállalunk, amennyiben a névleges kapacitás 65 százalék alá csökken. A jótállás 

időtartama alatt a Jungheinrich által végzett csere vagy javítás a jótállás időtartamát nem hosszabbítja meg, a 

jótállás időtartama nem kezdődik újra. 

Névleges kapacitás: 

 

 Az új Jungheinrich lítiumion akkumulátor típus leírásán megjelölt kapacitás (teljes 

feltöltéssel számolva). A névleges kapacitásadatok -20 és +30 Celsius fok között, 

ellenőrzött, kalibrált mérőeszközzel mért adatokra vonatkoznak.  

 
Kiterjesztett jótállás 
együttes feltételei: 

  a Jungheinrich lítiumion akkumulátor bevetési (kezdő), töltési és tárolási 
hőmérséklete annak használata során a használati utasításban 
megadott hőmérséklettartományon belül marad; 

 a kapacitás mérése a következő körülmények között, feltételek mellett 
történik: 

o helyiség hőmérséklete: -20 és +30 Celsius fok között van, 
o a méréshez ellenőrzött, kalibrált eszköz használata szükséges, 
o a BMS* által mért eredeti akkumulátor hőmérséklet: +25 és +30 

Celsius fok között van, 
o Töltés/kisütés: 

 a töltés a Jungheinrich által jóváhagyott töltővel történik, 
 kisütés 0,2C 

 a Jungheinrich lítiumion akkumulátor napi használata nem haladja meg a 
névleges kapacitás 200%-át; 

 a Jungheinrich lítiumion akkumulátorral felszerelt eszközt a jótállási 
időszak kezdetétől folyamatosan a Jungheinrich javította, tartotta karban; 

 a használati utasítás, használati útmutató valamennyi egyéb 
rendelkezését betartották. 

 
Kiterjesztett jótállási 
jogosultság 
átruházhatósága: 
 

 A jótállásból eredő jogokat az eszköz tulajdon-, bérleti jogának átruházása esetén 
az új tulajdonos, bérlő stb. nem érvényesítheti, azt kizárólag a Jungheinrichhel a 
jelen szerződést megkötő fél (első megszerző) gyakorolhatja. 
 
 

Kiterjesztett jótállási 
jogosultság 
érvényesítése: 

 A kiterjesztett jótállás érvényesítése esetén a Jungheinrich felméri a Jungheinrich 

lítiumion akkumulátor állapotát, a kiterjesztett jótállásra való jogosultságot a BMS* 

segítségével kinyert adatok alapján állapítja meg. 
 

Kiterjesztett jótállásért 
való helytállás: 

 Amennyiben a kiterjesztett jótállás igénybevételének feltételei fennállnak, úgy 
Jungheinrich az érintett Jungheinrich lítiumion akkumulátort saját választása 
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szerint, egy legalább hasonló teljesítményű Jungheinrich lítiumion akkumulátorra 
kicseréli vagy megjavítja. 
 

Kiterjesztett jótállás 
megszűnése/kizárása: 

 A Jungheinrich kiterjesztett jótállási kötelezettsége megszűnik a Jungheinrich 
lítiumion akkumulátor olyan hibája esetén, amelyet az alábbi okok valamelyike 
idézett elő: 

 az ügyfél általi nem megfelelő szállítás, tárolás, üzembe helyezés, 
használat, kábelezés; 

 nem hivatalos Jungheinrich munkatárs által végzett változtatás, 
szétszerelés, javítás, kicserélés 

 a használati utasítás, használati útmutató valamely rendelkezésének be 
nem tartása; 

 a Jungheinrich által üzemen kívül helyezett töltő használata; 

 külső befolyások, beleértve a szokatlan fizikai vagy elektromos 
behatásokat (túlfeszültség, indítási áram, villámcsapás, árvíz, tűz, 
baleset stb. 
 

*BMS: Battery Management System – akkumulátor-menedzsment rendszer 
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