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Záruční podmínky s  omezení pro E-Z-GO                           1/2  
Pro provoz a údržbu vozíků dodržujte pokyny v návodu k obsluze.  

RXV  a  TXT   FLEET     vozíky Záruční doba 

Základní záruka je 4 roky s omezení na vybrané  komponenty.  

Rám vozíku Doživotní 

Pérování, převodka řízení, sloupek řízení, tlumiče a listová pera 4 roky 

Hlavní elektronika – elektromotor pohonu, řídící jednotka, 

nabíječka baterií 

4 roky 

Trakční olověné baterie - TXT 48V elektro model 4 roky nebo 20.000 Amph, platí co 

nastane dříve 

Trakční olověné baterie – RXV elektro model 4 roky nebo 20.000 Amph, platí co 

nastane dříve 

Pedálová skupina – pedály, brzda, lanka brzdy, brzda motoru 4 roky 

Sedadla – spodní sedlo, opěrka zad, boční držadla 4 roky 

Střecha a držáky střechy 4 roky 

Pohon – benzínové motor, zadní náprava, startér/generátor, sání 

motoru, výfukový systém 

3 roky 

Kapota – přední a zadní kapota, boční kryty, přístrojová deska 3 roky 

Elektro komponenty – stykač/cívka, koncové spínače, regulátor 

napětí, přepínač pojezdu, kabel nabíječky a koncovky,  

 

3 roky 

Všechno ostatní příslušenství a zařízení dodávané od E-Z-GO, a 

všechny ostatní komponenty, které nebyly specifikovány 

2 roky 

 

RXV FREEDOM a TXT benzínové nebo TXT FREEDOM elektrické       3 roky nebo 20.000 Amph, platí co 

nastane dříve 

 

Ostatní vozíky 

Golf Terénní Průmyslové Záruka 

MPT 800 G/E 

MPT 1000 E 

MPT 1200 G 

Express, Terrain 

 

ST Sport 2+2 G/E 

ST série 

ST Special série 

Shuttle série 

RXV Shuttle 2+2 G/E 

Refresher série 

 

 

2 roky 

 

Cushman Průmyslové Záruka 

Cshman Haulster  

Cushman průmyslové vozíky 

1 roky 

2 roky 

 

Dlouhodobé skladování elektrovozíků s olověnými bateriemi 

Jeden měsíc u 100% nabitého akumulátoru, příslušenství vypnuto. 1 x měsíčně nabít 
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Záruka s omezení pro Lithiové elektrovozíky                                  2/2 
RXV  a  TXT   ELITE  FLEET     vozíky Záruční doba 

Základní záruka je 4 roky s omezení na vybrané  komponenty.  

Rám vozíku Doživotní 

Pérování, převodka řízení, sloupek řízení, tlumiče a listová pera 4 roky 

Hlavní elektronika – elektromotor pohonu, řídící jednotka, 

nabíječka baterií 

4 roky 

LITHIOVÁ baterie + řídící jednotka baterie 5 let 

Pedálová skupina – pedály, brzda, lanka brzdy, brzda motoru 4 roky 

Sedadla – spodní sedlo, opěrka zad, boční držadla 4 roky 

Střecha a držáky střechy 4 roky 

Kapota – přední a zadní kapota, boční kryty, přístrojová deska 3 roky 

Elektro komponenty – stykač/cívka, koncové spínače, regulátor 

napětí, přepínač pojezdu, kabel nabíječky a koncovky, DC/DC 

měnič, hnací náprava 

 

3 roky 

Všechno ostatní příslušenství a zařízení dodávané od E-Z-GO, a 

všechny ostatní komponenty, které nebyly specifikovány 

2 roky 

 

 

 

Dlouhodobé skladování elektrovozíků s lithiovými bateriemi -  ELITE 
ELITE - doba skladování mezi jednotlivými nabitími Teplota  

Jeden měsíc u 100% nabitého akumulátoru, příslušenství vypnuto. -30 ˚C až -20 ˚C 

Šest měsíců u 100% nabitého akumulátoru, příslušenství vypnuto.       -20 ˚C až  45 ˚C 

Jeden měsíc u 30-50% nabitého akumulátoru, příslušenství vypnuto.        45 ˚C až 60 ˚C 

 

Provoz a nabíjení elektrovozíků s lithiovými bateriemi – ELITE  
ELITE – nabíjení kontroluje řídící jednotka baterie s nabíječkou Teplota  

Provoz vozíků – jízda je možná     -20 ˚C až  60 ˚C 

Plné nabíjení – maximální výkon nabíječky        5  ˚C až  40 ˚C 

Omezené nabíjení ( sníženou rychlostí max 6A) -10 ˚C až 5 ˚C                    

40 ˚C až 60 ˚C 

Nenabíjí se ( řídící jednotka zamezí nabíjení, ochrana lithiové baterie) pod -10 ˚C nebo  

Nad 60 ˚ 
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