
AD akumuliatoriui taikomos pratęstosios garantijos sąlygos ir taisyklės

Šiuo dokumentu nustatoma pratęstoji 24 mėn. garantija pradeda galioti iškart, nustojus galioti standartinei 36 mėn. garantijai (toliau vadiname Pratęstoji
garantija). Tiek standartinę (36 mėn.), tiek pratęstąją 24 mėn. AD akumuliatorių garantiją teikia UAB „AD Baltic“, Ukmergės g. 284, 06115 Vilnius, Lietuva.
„AD Baltic“ pasilieka teisę atsisakyti taikyti garantiją, jei pažeistos toliau išvardytos garantinės sąlygos ir (ar) prietaiso naudojimo instrukcijos. Pratęstoji
garantija galioja tik fiziniams asmenims, įsigijusiems AD lengvojo automobilio akumuliatorių asmeniniais, o ne komerciniais tikslais.

Garantija negalioja, jeigu:

Pratęstoji AD akumuliatorių garantija negalioja ir nėra suteikiama visais šiame skyriuje išdėstytais atvejais.

Jeigu AD akumuliatorius yra naudotas šiose transporto priemonėse:1.

Taksi automobiliuose
Automobiliuose, kurie naudojami individualiai keleivių vežimo lengvaisiais automobiliais taksi veiklai
Motocikluose
Sniego rogėse
Spec. tarnybų automobiliuose
Krovininėse mašinose
Žemės ūkio technikos mašinose
Valtyse

Akumuliatorius buvo naudojamas ar laikomas nesilaikant naudojimo instrukcijos, pridėtos kartu su įsigyjamu AD akumuliatoriumi;2.
Transporto priemonės elektros įranga veikia netinkamai ar neatitinka šių reikalavimų: a) Srovės nutekėjimas, išjungus degimą, didesnis nei 0,01 A; b)3.
Įkrovimo įtampa mažesnė nei 13,8 V arba didesnė nei 14,6 V.
Automobilis buvo nenaudojamas su įjungta signalizacija ilgiau nei 10 dienų (įjungta signalizacija nenaudojamo automobilio akumuliatorių iškrauna4.
per 5–10 dienų);
Akumuliatorius buvo naudojamas be nuolatinės srovės įkroviklio ar generatoriaus;5.
Akumuliatoriaus korpusas ar kiti elementai sulaužyti arba kitaip mechaniškai pažeisti;6.
Akumuliatorius buvo naudojamas ne pagal gamintojo rekomendacijas;7.
Garantija negalioja užšalusiems akumuliatoriams (iškrautas akumuliatorius gali užšalti esant –10 ̊C temperatūrai);8.
Garantija negalioja visiškai iškrautiems akumuliatoriams arba kai jų įtampa mažesnė nei 10,5 V, o elektrolito tankis mažesnis nei 1,10 kg/l;9.
Į akumuliatorių buvo pilamos bet kokios medžiagos, išskyrus distiliuotą vandenį;10.
Garantija negalioja atsiradus pažeidimams įsigijus akumuliatorių, jei jis nukrinta, būna sutrenktas arba jo transportavimo metu, kai prietaisą gabena11.
pats klientas;
Sprogusiems akumuliatoriams;12.
Akumuliatorius naudojamas patikimai nepritvirtintas;13.
Akumuliatorius dėl intensyvios ar netinkamos eksploatacijos ir priežiūros susidėvėjo (požymiai: suirusi aktyvioji plokštelių masė, juodos ar rudos14.
spalvos elektrolitas);
Dėl ilgalaikės iškrovos negrįžtamai susiformavo švino sulfatas (požymiai: balti kristalai ant akumuliatoriaus plokštelių);15.
16.Dėl per aukštos įkrovimo įtampos parudavo ar išgaravo elektrolitas;
Naudojama ne transporto priemonės gamintojo sumontuota papildoma garso, vaizdo, ryšio, krovinių kėlimo ar kita įranga (garantija galioja tik turint16.
raštišką papildomos įrangos gamintojo ir montuotojo patvirtinimą, kad transporto priemonėje atlikti visi reikalingi pakeitimai, pvz., sumontuotas
galingesnis generatorius, el. instaliacija, papildomos relės ir kt. bei nurodyta, kokio tipo ir charakteristikų akumuliatorius reikalingas, kad šią įrangą
būtų galima patikimai eksploatuoti).
Atsiradus gedimams dėl stichinių nelaimių (žaibas, potvynis, žemės drebėjimas, gaisrai), netinkamų eksploatavimo sąlygų, naudotojo naudotojo17.
tyčinio sugadinimo ar dėl neatsargumo.
Atsiradusius AD akumuliatoriaus gedimus šalino gamintojo neįgalioto serviso darbuotojas / asmuo. • Prietaisas buvo sąmoningai sugadintas,18.
ardytas.

Kitos garantijos sąlygos

Esant pretenzijoms, elektros įrangai techniškai patikrinti būtinai turi būti pristatytas automobilis, kuriame buvo įmontuotas sugedęs akumuliatorius. Jeigu
negalima iš karto nustatyti nepatenkinamo akumuliatoriaus veikimo priežasties, akumuliatorius paliekamas pardavėjui 10 darbo dienų siekiant nustatyti gedimą
ir pranešti išvadas. Pardavėjas neprivalo duoti kito akumuliatoriaus naudoti laikinai. Garantinis akumuliatorius pakeičiamas kitu tokio pat ar analogiško tipo
akumuliatoriumi, kuriam suteikiamas likęs neišnaudotas garantinis terminas (LR Vyriausybės nutarimas Nr. 1496, 1995- 11-27, ir pakeitimas Nr. 787,
1996-07-01). Transporto priemonių gamintojų, autoservisų, parduotuvių ir kitų įstaigų, nesusijusių su šio akumuliatoriaus pardavimu, išvados dėl
akumuliatoriaus kokybės neįpareigoja pardavėjo iš karto keisti akumuliatoriaus nauju. Garantinio laikotarpio metu pardavėjas akumuliatoriaus techninės
priežiūros, tikrinimo darbus nemokamai atlieka tik pripažinus gamyklinį defektą ir akumuliatorių keičiant nauju, kitais atvejais už paslaugas sumoka pirkėjas
pagal tuo metu galiojantį paslaugų kainoraštį. Akumuliatoriaus ir transporto priemonės pristatymo į / iš garantinės priežiūros vietos išlaidas apmoka pirkėjas.
Pirkėjui patyrus materialinių nuostolių dėl brokuoto akumuliatoriaus (pvz., pavėlavus į lėktuvą, transporto priemonės transportavimas į remonto vietą, avarinių
tarnybų iškvietimas, vėlavimas pristatyti krovinį ir kt.) pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės. Nustačius ir pašalinus akumuliatoriaus gedimus, kurie atsirado
dėl pirkėjo kaltės, nesilaikant akumuliatoriaus ar transporto priemonės naudojimo instrukcijos, garantija nutraukiama. Pranešęs pirkėjui garantinės priežiūros
išvadas, pardavėjas vieną savaitę akumuliatorių laiko nemokamai. Vėliau už kiekvieną dieną gali būti imamas 0,29 Eur mokestis. Neatsiėmus akumuliatoriaus
per 30 d. jis gali būti utilizuotas ir negrąžintas. Esant kokioms nors pretenzijoms būtina pateikti pirkimo čekį, garantijos pasą ir pratęstosios garantijos
sertifikatą.

Grąžinimo sąlygos

Naudojantis garantija, sugedęs AD akumuliatorius turi būti gražinamas į tą pačią parduotuvę / autoservisą, kurioje / kuriame buvo įsigytas. Pristatymo /
atsiėmimo išlaidos yra AD akumuliatoriaus pirkėjo atsakomybė. Pirkėjas, pateikdamas akumuliatorių garantiniam remontui, turi kartu pateikti garantinį pasą (su
AD akumuliatoriaus garantijos kodu), pratęstosios garantijos sertifikatą ir pirkimo čekį ar kitą įsigijimą įrodantį dokumentą.

Informacija teikiama čia:

www.adakumuliatoriai.lt; 8 700 22898; pagalba@adbaltic.lt

https://www.adakumuliatoriai.lt

