
A Garantia Europeia
é dada por:

O veículo Honda coberto
pela Garantia é:

A Garantia é concedida:

Honda Motor Europe - Suc. Portugal,
representante da Honda em Portugal
e, doravante, designado por Honda.
Esta Garantia cobre também os Países
Europeus indicados nesta página.

O veículo Honda adquirido, conforme
especificado no Certificado de
Garantia.

O Certificado de Garantia encontra-se
no início deste livro e deve ser preen-
chido pelo seu Estabelecimento
Autorizado Honda com todos os dados
do seu veículo.

O veículo deve ser Honda, produzido
ou importado para a Europa pela
Honda Motor Europe, Ltd. ou por um
distribuidor autorizado Honda e deverá
cumprir os requisitos legais e de
homologação dos Países Europeus
indicados nesta página.

Ao proprietário do veículo novo e
poderá ser transferida para qualquer
posterior proprietário durante o
período da Garantia.

A Garantia
significa que:

Os Países Europeus
incluem:

O veículo Honda estará isento de defeitos de
material e de fabrico. Isto é um complemento e
não substitui nenhum direito legal.

A Garantia consiste em:

Garantia Geral

Garantia Anticorrosão Superficial

Garantia Anticorrosão Estrutural de 12 anos

Garantia Anticorrosão do Chassis

Garantia do Sistema de Escape

Garantia do Sistema IMA

Nas páginas seguintes fornecem-se informações
mais detalhadas sobre estas garantias.

Todos os países da Comunidade Europeia,
Croácia, Gibraltar, Islândia, Noruega, Sérvia e
Suiça.

De forma a estar em conformidade com as con-
dições de Garantia, o seu carro terá de realizar
as intervenções de manutenção de acordo com
o recomendado pelo fabricante no Manual de
Manutenção e Garantia. Isso assegura-lhe a
máxima protecção em garantia.

GARANTIA EUROPEIA HONDA

Requisito de
Serviço:



Garantia
Anti-corrosão

Superficial: 
3 Anos

A Honda garante que o veículo Honda especificado no Cer-
tificado de Garantia, está isento de defeitos de material e
de fabrico durante um período de 3 anos ou 100.000 km,
conforme o que ocorrer primeiro, a partir da “Data do
Início da Garantia” tal como está indicado no Certificado
de Garantia.

A Honda garante que o veículo Honda especificado no Cer-
tificado de Garantia, está isento de corrosão nas superfí-
cies pintadas visíveis, durante o período de 3 anos, sem li-
mite de quilometragem a partir da “Data do Início da Garan-
tia” tal como está indicado no Certificado de Garantia.

Garantia
Anti-corrosão

Estrutural: 
12 Anos

AS GARANTIAS:

Garantia Geral:
3 Anos

ou
100.000 km

GARANTIA EUROPEIA HONDA

* Os painéis da carroçaria e os elementos que compõem a estrutura são:

A Honda garante que o veículo Honda especificado
no Certificado de Garantia, está isento de perfuração
devido a corrosão, do interior para o exterior, nos
painéis* da carroçaria e nos elementos que compõem
a estrutura, durante um período de 12 anos, sem limite
de quilometragem, a partir da “Data do Início da Garan-
tia” tal como está indicado no Certificado de Garantia.

 Painéis dos guarda-lamas
 Painel do capot
 Painel da porta da bagageira
 Painéis das portas
 Painéis do piso
 Divisória habitáculo/comparti-

mento do motor

 Cavas das rodas
 Painel do tejadilho
 Painéis dos pilares
 Painéis das embaladeiras
 Estrutura dianteira e traseira

Excepções à Garantia Anti-corrosão Estrutural 12 Anos
Não inclui perfuração resultante de danos exteriores, tais como, riscos ou
raspagens provocados pela projecção de pedras.
Não inclui perfuração resultante da não reparação de danos assinalados.
Não inclui danos por corrosão que tenham progredido de danos num bordo.

Excepções à Garantia Anti-corrosão Superficial 3 Anos
Não inclui nenhum componente da parte inferior do chassis/suspensão/di-
recção nem nenhum componente localizado debaixo do capot do motor
(debaixo do capot significa: porcas, parafusos, suportes, o alternador,
tampa das válvulas, o bloco do motor etc.).
Não abrange corrosão na superfície de componentes localizados atrás de
pára-choques ou guarnições.
Não abrange contaminação resultante de danos causados por dejectos de
aves e/ou poluição atmosférica industrial.
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Garantia
Anti-corrosão

do Chassis: 
10 Anos

A Honda garante que o veículo Honda especificado no Certificado de Garantia, está isento de avarias funcionais provocadas por perfu-
ração devido a corrosão em componentes* específicos, durante um período de 10 anos, sem limite de quilometragem, a partir da
“Data do Início da Garantia” tal como está indicado no Certificado de Garantia.

Garantia
do Sistema
do Escape: 

5 Anos

A Honda garante que o veículo Honda especificado no Certificado de Garantia, está isento de perfuração devido a corrosão em compo-
nentes* específicos do sistema do escape, durante um período de 5 anos, sem limite de quilometragem, a partir da “Data do Início da
Garantia” tal como está indicado no Certificado de Garantia.

* Os componentes específicos do chassis são:

 Braços da suspensão
 Travessas da suspensão
 Veios de transmissão
 Tubos dos travões

 Tubos do combustível
 Depósito do combustível
 Molas da suspensão

* Os componentes específicos do Sistema de Escape são:

 Colector de escape
 Tubos de escape

 Silenciadores
 Catalisadores

Excepções à Garantia Anti-corrosão do Chassis 10 Anos
Não inclui rótulas, amortecedores, molas de suspensão, discos de travão nem qualquer outro com-
ponente onde a corrosão provoque ruído. Não abrange o desgaste normal nem situações de abuso.

Excepções à Garantia Anti-corrosão do Sistema do Escape 5 Anos
Não inclui protecções térmicas nem deflectores internos de silenciamento.
Não abrange a estrutura interna do catalisador.

Garantia IMA: A Honda garante que o veículo Honda especificado no Certificado de Garantia está isento de defeitos de material e de fabrico no Sistema
IMA (Integrated Motor Assist - Assistência Integrada por Motor Eléctrico), que inclui os componentes* abaixo indicados, durante o
período indicado no Manual de Manutenção e Garantia, a partir da “Data do Início da Garantia” tal como está indicado no Certificado de
Garantia. A garantia do sistema IMA é adicional à garantia Geral.

* Os componentes específicos do Sistema IMA são:

 Estator do motor eléctrico
 Rotor do motor eléctrico

 Módulo monitor do estado da bateria
 Modulo inversor da potência do motor eléctrico

 Conjunto da bateria
 Unidade de controlo do motor eléctrico

 Unidade de controlo da bateria
 Conversor CC-CC
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