VOLVO GEELAKUDE GARANTIITINGIMUSED
VOLVO ESTONIA OÜ POOLT RAKENDATUD GEELAKUDE 3-AASTASE GARANTIITINGIMUSED.

Geelakudele, mis on paigaldatud Volvo Trucksi volitatud töökojas, kehtib VOLVO Truck Corporationi
(VTC) garantii, mis kehtib 24 kuud alates ostmise kuupäevast (VTC-garantii). Geelakudele kehtib ka
Volvo Estonia OÜ (VE) 12-kuuline lisagarantii, mis hakkab kehtima VTC-garantii läbisaamisel (VEgarantii). VTC-garantii alla kuuluvad geelakude füüsilised defektid, muu hulgas asendusgeelakude
hoolduse või vahetamise kulud Volvo volitatud töökojas, rikke kõrvaldamise kulud, st päästeveokiga
transportimise ja mehaanikuga seotud kulud, töökulud (kuid mitte ületunnitöö), Volvo lähimasse
volitatud töökotta pukseerimise kulud ja Volvo avariiteenuse halduskulud. VE-garantii alla kuuluvad
geelakude defektid, kuid need on piiratud ainult varuosade kuluga.
VTC ja VE ei vastuta muude kulude ja kahjude eest (sh saamata jäänud tulu), mis tekkisid geelakude
defekti või hoolduse tõttu. VTC ja VE ütlevad lahti igasugusest defektide kaudsest garantiist, sh
turustatavus, telefonikõnede, majutus-, transpordi- ja kütusekulud, veoki rendikulud, sh abiveok, äriline
kahjum, otsene ja kaudne kahju, lepingutrahvid jne.
24-kuuline VTC-garantii katab geelakude defekti korral kulud Euroopas, v.a järgmistes riikides:
Venemaa, Ukraina, Valgevene, Kasahstan, Türkmenistan, Gruusia ja Moldaavia. 12-kuuline VElisagarantii geelakude defektide korral katab varuosade kulud ainult Eesti territooriumil. Volvo volitatud
hoolduskeskuse väljastatud arve on garantiitalong, mis annab geelakudele eelnimetatud
garantiiõigused. Arve peab esitama klient, kes nõuab VTC või VE poolt geelakude või muude kulude
hüvitamist garantiikirjas nimetatud tingimuste kohaselt.
Eespool nimetatud garantiid ei hõlma kohustusi seoses lisakulude, otsese ja kaudse kahju ega ärilise
kahjumi või kahjuga, mis võib tuleneda füüsilistest defektidest, materjali- või tootmisvigadest.
Eelnimetatud garantiid ei kehti ning VTC ja/või VE ei vastuta kahjustatud geelakude eest (eelkõige
materjalide ja töökulude eest), kui geelakudega või ostetud osaga varustatud sõiduk osales avariis,
sõidukit kasutati valesti, kui sellele mõjus mingi väline koormus või kui geelakud või osa on ümber
ehitatud, rikutud või muudetud.
Eelnimetatud garantiid kehtivad järgmistel tingimustel:
- geelakud ostis lõppkasutaja;
- geelakusid ja sõidukit kasutatakse sõidukijuhi käsiraamatus toodud juhiste kohaselt;
- geelakusid ja sõidukit kasutatakse tavapärasel ja otstarbekohasel viisil;
- osad on vahetatud ja/või remonditud Volvo volitatud töökojas;
- sõidukit on remonditud Eesti territooriumil ja Volvo volitatud töökojas 12-kuulise VE-garantii
ajal, mis algab pärast VTC-garantii lõppemist.

