
KÕRGEPINGEAKU GARANTII 

Kõrgepinge-liitiumioonakule (edaspidi „kõrgepingeaku”) antakse garantii allpool sätestatud tingimustel 

8 aastaks või läbisõidule 100 000 km olenevalt sellest, kumb saabub esimesena, alates sõiduki 

esmaregistreerimise kuupäevast tootja poolt antava tavapärase garantii raames ilma, et see piiraks 

tõsiasja, et esimese 24 kuu ajal kehtib garantiikaitse ilma läbisõidupiiranguta. 

See garantii kohustab tootjat ilma kliendile lisakulusid põhjustamata kõrvaldama kõik tootmisvead kas 

paigaldades uue või tõendatult taastatud kõrgepingeaku või remontides aku. See garantii kaotab 

kehtivuse juhul, kui plaanipärast hooldustoimingut (sealhulgas kõrgepingeaku kontrollimist) ei tehta 

sagedusega (kord aastas või maksimaalse läbisõidu täitudes), mis on määratud sõidukiga kaasasoleva 

omanikukäsiraamatu lisas, ja vastavalt tootja juhistele ja protseduuridele. Välja arvatud mis tahes tööd, 

mis on tehtud esimese 24 kuu jooksul pärast sõiduki esmakordse registreerimise kuupäeva, ei pea selle 

garantii alusel tehtav remont või väljavahetamine taastama kõrgepingeaku algset, ostmise hetke 

seisukorda, kuid sõiduk peab olema varustatud akuga, mis on vähemalt sama mahtuvusega kui 

originaalaku enne rikke ilmnemist.  

 

Kõrgepingeaku mahtuvus 

Kõrgepingeaku on piiratud kasutuseaga. Selle laetuse hoidmise võime väheneb aja jooksul ja 

kasutamise käigus nagu kõigil laetavatel akudel. Aku mahtuvuse vähenemine varieerub sõltuvalt 

välistingimustest (ümbritseva õhu temperatuur jne) ja kasutustingimustest, nt sõiduharjumustest ja 

kõrgepingeaku laadimise viisidest, mida on kirjeldatud sõidukiga kaasasoleva omaniku käsiraamatu 

lisas. See on liitiumioonakude eriomadus ja seda ei loeta käesoleva garantii alla kuuluvaks defektiks. 

Klientidel palutakse rangelt järgida sõidukiga kaasasoleva omaniku käsiraamatu lisas toodud juhiseid 

selle kohta, kuidas maksimeerida aku kasutusiga ja mahtuvust. 

See garantii ei hõlma defekte ega rikkeid, mis on täielikult või osaliselt põhjustatud alljärgnevatest 

sündmustest või mis on nendega kaasnenud: 

● sõidukiga kaasasoleva omaniku käsiraamatu lisas kirjeldatud õigete laadimisprotseduuride 

eiramine; 

● laadimisseadmete kasutamine, mille tehnilised näitajad erinevad sõidukiga kaasasoleva 

omaniku käsiraamatu lisas nimetatust; 

● sõidukiga kaasasoleva omaniku käsiraamatu lisas kirjeldatud HOIATUSTE ja 

ETTEVAATUSABINÕUDE eiramine; 

● muude komponentide rikked pärast piiramatu läbisõidu garantiikaitse lõppemist või 24 kuu 

möödumist; 

● sõiduki muutmist või demonteerimist ei tee Jeepi volitatud edasimüüja või seda tehakse tootja 

eelneva nõusolekuta; 

● remondi ja/või plaanipärase hoolduse (sh kõrgepingeaku kontrollimise) tööd teeb kolmas isik, 

kes ei järgi tootja juhiseid ja protseduure; 

● sõidukiga kaasasoleva omaniku käsiraamatu lisas ettenähtud plaanipäraste hooldustööde (sh 

kõrgepingeaku kontrollimise) tegemata jätmine, hooletus, õnnetused, väärkasutamine, 

spordivõistlustel osalemine, remondid mitteoriginaalsete varuosadega (st osadega, mida tootja 

ei tarninud) või osadega, mis ei ole samaväärse kvaliteediga ja mis suurendavad kahjustusi 

sõiduki juhtimisel või kasutamisel, kui osad on ilmselt defektsed.  

 

Garantii kaotab kehtivuse, kui tõrkest ei teatata kuuekümne päeva jooksul pärast selle esinemist. 

 

Selles garantiivoldikus toodud garantiitingimused ei mõjuta tarbija seaduslikke õigusi. 


