
Manuál a podmienky vracania vratných dielov 

• Podmienky vracania prevodovky riadenia  
1. Červenú vysačku pripevníme k starému dielu (červená vysačka je len pri 

výrobcovi TRW). 
2. Starý použitý diel musí byť kompletný, musí sa zhodovať s novým dielom (starý 

diel musí byť zložený).   
3. Upevňovacie časti nesmú byť poškodené. 
4. Závity a matice je nutné zaistiť krytkami z novej prevodovky riadenia. 
5. Vypustiť olej a zaistiť hydraulické prípojky. 
6. Použité diely s poškodeným závitom nezoberieme späť. 
7. Použité diely s mechanickým poškodením napr. týčou riadenia nezoberieme späť. 

Použitý diel musí by ť zabalený v originálnom obale z nového dielu! 

 

• Podmienky vracania čerpadla riadenia (servo čerpadla)  
1. Červenú vysačku pripevníme k starému dielu (červená vysačka je len pri 

výrobcovi TRW).  
2. Starý použitý diel musí byť kompletný, musí sa zhodovať s novým dielom (starý 

diel musí byť zložený).  
3. Vypustiť olej a zaistiť hydraulické prípojky. 
4. Použité diely s poškodeným závitom nezoberieme späť. 
5. Závity a matice je nutné zaistiť krytkami z novej prevodovky riadenia. 
6. Upevňovacie časti nesmú byť poškodené. 
7. Použité diely s poškodenou remenicou alebo hriadelou nezoberieme späť. 

Použitý diel musí by ť zabalený v originálnom obale z nového dielu!   
 
 

 



• Podmienky vracania brzdového strme ňa 
1. Strmeň musí byť zabalený v originálnom obale z nového dielu a musí sa 

zhodovať s typom zakúpeného dielu. 
2. Vracaný strmeň musí byť kompletný, tak ako je zobrazený v katalógu.  
3. Nesmie byť mechanicky poškodený. 
4. Vedenie, upevňovacie časti nesmú byť poškodené a nadmerne opotrebované. 
5. Závity nesmú byť poškodené. 
 

• Podmienky vracania hnacieho hriadela (poloosi)  
1. Poloos musí byť kompletná a nesmie byť ohnutá. 
2. Nesmie byť nadmerne skorodovaná. 
3. Nesmie byť zlomená. 
4. Homokinetický kĺb a závity nesmú byť poškodené. 
5. Nesmú byť viditeľné žiadne stopy prehriatia na vnútorných a vonkajších hranách. 

 

Manuál a podmienky vracania jednotlivých vratných dielov sú naviazané na vyplnenie 
„Tlačiva na vrátenie tovaru“, ktoré sa nachádza na našej web stránke www.autotechna.sk 
v sekcii AUTODIELY/MALOOBCHOD/NA STIAHNUTIE.  


