
Karta motoru Simosn S80/4 SPORT

Výbava:

• válec ASSO 80/4
• hlava válce 80cm3
• karburace Amal 21T
• zapalování Ducati Energia 12V 100W
• převodovka MZA 5 rychlostí
• primární převod 62:21

Podmínky záruky:

1. Záruční doba je udělena na motor v délce trvání 24 měsíců nebo nájezdu 5000 kilometrů,
podle toho co nastane dříve. V průběhu záruky je nutné dodržovat všechny servisní intervaly.

2. Všehcny  servisní  práce  a  zásahy  do  motoru  je  nutné  provádět  v  servisech  odbornými
pracovníky na vybraných pracovništích předem konzultovaných s prodejcem pouze v rozshu
prací  odpovídajících  garančním  (servisním)  intervalům.  Neodbornými  a  neoprávněnými
zázahy do motoru dochází ke ztátě záruky.  

3. Náklady na dopravu do servisu hradí výhradně vlastník motoru stejně tak i výměnu náplní a
ostatní záruční servisní práce.

4. Všechny vyměněné díly uznaných reklamací hradí prodejce. 
5. Motory lze použít do motocyklů se shodným typem motoru. Pokud se typ motoru liší od typu

uvedeného  v  Technickém  průkazu  je  nutné  požádat  o  souhlas  se  změnou  typu  motoru
příslušný  úřad  a  autorizovaného  dealera  dané  značky  motocyklu.  V  případě,  že  motor
umístěný v motocyklu neodpovídá typu v Technickém průkazu vozidla,  odpovídá za tuto
skutečnost majitel nebo provozovatel vozidla nikoli prodejce motoru.

6. Záruka se nevztahuje:
a. Záruka  se  nevztahuje  na  výměny  oleje,  seřízení  ventilových  vůlí,  seřízení  běhu

motoru při záběhu a seřízení karburátoru.
b. na části podléhající běžnému opotřebení: těsnění (s vyjimkou gufer motoru), svíčky

zapalování, ostatní těsnění, kontakty kabeláže, cívky, spojkové lamely, filtry, mazací
náplně, hadice.

c. na motory použité pro závodní účely, účely výuky jízdy a motory použité do jiných
druhů vozidel než jsou motocykly specifikované v článku 5

d. za vady způsobené nesprávným užíváním motoru nebo vady plynoucí z nehod..
e. za vady způsobené nedodržením servisních intervalů a vady způsobené neodborným

zásahem do motoru.
f. za vady, které byly způsobeny vlivem montážních nebo demontážních prací v jiných

servisních střediscích, než které určí prodejce.
g. vyjimku tvoří zásahy doplnění hladiny oleje, kontrola zapalovací svíčky a kontrola

spojkového táhla

7. Provozovatel je povinen na svoje náklady vykonat servisní práce dle přiložené dokumentace
obsahující servisní intervaly.

   
Převzetí  motoru  je  považováno  za  souhlas  se  záručními  podmínkami.  V  případě,  že  kupující
nesouhlasí se záručními podmínkami, může motor vrátit ve lhůtě 14 dnů od  data dodání motoru a
tím od kupní smlouvy odstoupit.



Poznámka:

Karburátor musí být osazen vzduchovím filtrem vhodného typu. Hladina oleje musí být vždy v 
rozmezí rysek dle měrky oleje.Válec a hlava motoru musí být čistá bez usazenin a nečistot, tak aby 
docházelo k odpovídajícímu chlazení motoru. 

Doporučený převodový olej SEA 80W (např. Addinol MZA). Doporučený olej do paliva 
Addinol 2T.

Před uvedením motoru do provozu dbejte správného seřízení karburace k instalovanému 
výfuku a vzduchovému filtru. V opačném případě může dojít k poškození motoru nebo jeho 
zničení! Záruka se nevztahuje na vady způsobené špatným seřízením motoru zejména pak na 
poruchy motoru zapříčiněné špatným nastavením spalované směsi.

Zalijte převodovku převodovým olejm!

Podpis a razítko prodejce
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