LISAGARANTII TINGIMUSED

Lugupeetud klient!
Käesolev lisagarantii on antud JSC Autobrava (maaletooja) poolt ja pakub Teile mugavust ning
kindlustunnet pikema perioodi jooksul, pikendades Teie sõiduki standardset garantiiperioodi (mille
tootja on teile juba andnud) 3 aasta (36 kuu) võrra ilma läbisõidupiiranguta. Aeg mil sõiduk viibib
remondis ei pikenda lisagarantii kehtivuse perioodi.
Palun lugege hoolikalt läbi käesolevad lisagarantii tingimused ning veenduge, et olete neist
piisavalt hästi aru saanud.

TÄHTIS!
Kiirema ja parema teeninduse tagamiseks esitage volitatud esindusele alati oma auto
lisagaratnii sertifikaat ning veenduge, et volitatud esindusel on juurdepääs auto
hooldusraamatule ning mis tahes remontija arvele ja asjakohastele dokumentidele.
Lisagarantii kehtivus algab järgmisel päeval pärast tootjatehasegarantii lõppemist või
lisagarantii sertifikaadile märgitud kuupäeval ning lõppeb sertifikaadile märgitud
kuupäeval.
Käesolev lisagarantii kehtib järgmistes Euroopa riikides: Alžeeria, Andorra, Austria, Belgia, Bosnia
ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Eesti, Gibraltar, Hispaania, Hollandi, Horvaatia, Iirimaa, Island, Itaalia,
Kreeka, Küpros, Leedu, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Madeira, Makedoonia, Malta, Maroko,
Monaco, Norra, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, San Marino,
Serbia-Montenegro, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Suurbritannia, Šveitsi, Taani, Tšehhi Vabariigi,
Tuneesia, Türgi, Ukraina, Ungari ja Vatikani linna territooriumitel.
Käesolev lisagarantii kehtib mis tahes osa sellise rikke kohta, mis põhjustab vastava osa
funktsiooni äkilise ja ootamatu katkemise muul põhjusel peale normaalse kulumise, kvaliteedi
normaalse halvenemise või hooletuse tagajärjel, ning vastava osa asendab või remondib volitatud
remontija sõidukite omanikule tasuta, kooskõlas käesolevates tingimustes sisalduvate sätete ja
tingimustega.
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Lisagarantii kehtib mehaanilise ja elektrilise rikke korral kõikidele elektrilistele ja mehaanilistele
tehases paigaldatud osadele ja tööjõukuludele eeldusel, et Te peate kinni käesolevas
garantiitingimustes täpsustatud sätetest ja tingimustest.

KAETUD ON muu hulgas (tutvu kindlasti ka välistustega!):


vedrustuse osad (vastavalt normaalse kulumise reeglitele);



roolisüsteemi osad;



ABS süsteemi osad;



turbo;



EGR süsteemi osad;



rattalaagrid;



gaasijaotusmehanism;



mootori osad;



käigukast;



diferentsiaal;



jahutussüsteem;



kliimaseade;



hooratas;



toitesüsteem;



pidurisüsteem (v.a kulumaterjalid nagu pid.klotsid ja kettad);



starter, generaator jms;



muud olemuselt mehaanilised või elektrilised osad, mis ei sisaldu välistuste loendis ega
kuulu üldiselt kaasa arvatu hulka.



KORPUSED

Kui kahjustus on põhjustatud garantii alla mineva komponendi rikkest


ÕLI- JA KAELUSTIHENDID
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Nukkvõlli tihendid, väntvõlli eesmine kaelustihend, veovõlli kaelustihendid, käigukasti tagumine
tihend ja reduktori sisendvõlli tihend. Muud tihendid kuuluvad garantii alla ainult siis, kui mootori,
käigukasti või diferentsiaali eemaldamine on vajalik garantii alla kuuluva rikke kõrvaldamiseks
(poliisi sätete ja tingimuste ning kitsenduste piires).


KULUMATERJALID

Kulumaterjalid nagu õlid, filtrid ja jahutusvedelik kaetakse siis, kui nende vahetamine on vajalik
otseselt antud lisagarantiiga kaetud osa mehaanilise purunemise tõttu

VÄLJA ARVATUD:


Kere, värvkate, välised ja salongi viimistluselemendid, igasugune klaas;



mootor: dekarboniseerimine, soveldamine, kinni kiiluvad või kulunud klapid ja pesad, koksi
eemaldamine, välised õlilekked, määrded, jahutusvedeliku manused, filtrid, toendid ja
armatuur, voolikud ja voolikuklambrid, mootori tuunimine;



sidur: kuluvad osad(nt korv,ketas, survelaager);



esi- ja tagavedrustus: sildade kontrollimised ja/või mis tahes reguleerimised;



akud;



sõiduki kaitsekatted ja oluliste osade katted(mootor,käigukast jne), mis purunevad garantii
alla mitte kuuluva detaili vea või purunemise tõttu;



tagasikutsumiskampaaniad;



kesklukustuse kaugjuhtimispult;



meelelahutus-, info- ja kommunikatsioonisüsteemid autos;



navigatsiooniseadmed autos;



alarmsüsteemid;



väljalaskesüsteemid, kaasa arvatud katalüsaator, kübemefilter ja Adblue süsteem;



pistikud;



juhtmed;



kõik tuled, tulede detailid ning sisemised ja välimised valgustuse elemendid;



kaitsmed;
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määrdeainete või vedeliku tasemete tuvastamine ja/või lisamine;



klaasipuhastid;



kaablid;



voolikud;



juhtmestik



turvavöösüsteemid;



rattad ja rehvid;



turvapadjasüsteemid;



remont, mille teostamisel ei toimu detailide vahetamist ja diagnostika.

KORRAPÄRASE HOOLDUSE INTERVALLID
Lisagarantii on kehtiv ainult juhul kui sõidukile on teostatud kõik tootjatehase nõuetele
vastavad korralised hooldused, samuti remonttööd võrgustikku kuuluvas volitatud esinduses
kogu garantiiperioodi jooksul.
Tähelepanu! Sõiduk tuleb lasta hooldada volitatud esinduses ühe kuu jooksul või 1 500 km
piires plaanilisest hooldusintervallist.

ÜLDISED VÄLISTUSED
Garantiinõuet ei võeta vastu, kui rikkest teatatakse hiljem kui 7 päeva pärast selle ilmnemist.
Garantii ei kehti, kui sõidukit kasutatakse (a)lühirendiautona, (b) operatiivsõidukina, (c) taksona,
(d) võidusõiduks või muul viisil aja peale sõitmiseks või (e) sõiduk on mittestandartne või
modifitseeritud.
Mis tahes vigastus või kahju, mis tuleneb tootja spetsifikatsiooni muutmisest
Normaalne kulumine, külmumine ja ülekuumenemine
Mis tahes kahju, mis tuleneb lõpetamata, ebaefektiivsest või sobimatust remondist

Garantii ei kehti kahjustuste korral, mille on põhjustanud:
-

hooletusse jätmine;

-

korrosioon;

-

osa sisse või peale pääsenud võõrmaterjal;
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-

sõiduki hooldamata jätmine;

-

hooldusega seotud artiklite puudus/defekt, nagu sobimatu kvaliteediga kütuse või õli
kasutamine, antifriisi või määrdeaine puudumine;

-

ükskõik millise detaili ülekuumenemine ja selle tagajärjed;

-

külmumine;

-

kuritarvitamine;

-

üleujutus või vee sissetungimine;

-

reguleerimised, osade puhastamine ja värskendamine (näiteks puhastamine,
hoonimine ja diagnoos);

-

selliste osade kahjustumine, mis ei kuulu käesoleva garantii alla, või nende

kahjustumisest tulenevad kaudsed kahjud või garantii alla kuuluvate osade kahjustumine
käesoleva garantii alla mitte kuuluvate osade tõttu. (Kaudsed kahjud hüvitatakse ainult juhul, kui
garantii kehtib kahjustuse põhjustanud rikkis osade kohta.)
Vedrustuse osade normaalse kulumise reeglid


Kui vedrustuse mis tahes osa / mitu paigaldatud osa ütlevad üles enne 80 000 km
läbimist, siis kehtib garantii mõlema kohta (garantii ei kehti kolme ega enama sama osa
kohta).



Kui vedrustuse mis tahes osa / mitu paigaldatud osa ütlevad üles pärast 80 000 km
läbimist, siis hüvitatakse pikendatud garantiilepingu alusel ainult üks pool ja mõlema
poole tööjõukulud, klient tasub teise/kolmanda jne osa kulud.



Kui vedrustuse mis tahes osa / mitu paigaldatud osa ütlevad üles pärast 150 000 km
läbimist, siis lükatakse garantiinõuded tagasi, kuna sellist kulumist peetakse normaalseks
kulumiseks.

Kui

osa

on

vahetatud

tehasegarantii

alusel,

siis

algab

normaalse

kulumise

läbisõiduarvestus uuesti alates läbisõidust, mille juures vastav osa vahetati.

Mis tahes rike, mille põhjustab:
(a)

valesti või halvasti teostatud remont, valesti paigaldatud osad, valesti või halvasti
valmistatud

või

väljatöötatud

osad,

mitte

tootja

poolt

standardina

või

lisavarustusena paigaldatud osad;
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(b)

liiklusõnnetus/avarii;

(c)

tulekahju, välk, plahvatus, tulekahju kustutamine või sellele tagajärgede

likvideerimine, õhusõiduk või muu õhuseade või õhust kukkuv ese, vargus või vargusekatse,
hoonete kokku kukkumine, üleujutused, tulvavesi, veeleke vett sisaldavast aparaadist, maavärin,
maapinna kokkuvajumine, maalihe, laviin, orkaan, keeristorm, vulkaanipurse ja muud sarnased
looduskatastroofid.
KUIDAS NÕUET ESITADA? Kui sõiduk kahjustub Eestis:
viige sõiduk volitatud remontija juurde seitsme päeva jooksul alates kahjustuse märkamisest.
Paluge remontijal öelda endale defekti põhjus. Kui nõue kuulub käesolevate sätete ja tingimuste
kohaselt garantiikaitse alla, siis kõrvaldab volitatud remontija rikke, ilma et te peaksite selle eest
maksma.
Kui sõiduk kahjustub välismaal (väljaspool Eestit):
viige sõiduk volitatud remontija juurde. Paluge remontijal öelda endale defekti põhjus ja remondi
hinnanguline maksumus. Hilisemate segaduste vältimiseks võtke lisanõuannete saamiseks
ühendust volitatud esindusega, kellelt te käesoleva lisagarantiiga sõiduki ostsite. Te peate
remondiarve ise tasuma. Viige Eestisse tagasi pöördudes see arve koos oma pikendatud garantii
sertifikaadi ja hooldusraamatuga oma volitatud müüjale. Kui nõue kuulub garantii alla, siis
tagastab müüja remondikulu teie kontole. Remondi maksumus hüvitatakse sõiduki omanikule
ainult Eestis kehtivate remondihindade alusel.
Lisagarantii üle andmine
Lisagarantii on seotud Teie sõidukiga ja tõstab selle väärtust uue omaniku jaoks kui otsustate
sõiduki maha müüa. Veenduge, et kõik lisagarantiiga kaasnevad dokumendid antakse üle uuele
omanikule.

Et lisagarantii ei kaotaks kehtivust, peab uus omanik teavitama sõiduki müüjat

omandiõiguse üleminekust.
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