
AD autoaku pikendatud garantii tingimused

Pikendatud 24-kuuline garantii hakkab kehtima niipea kui standardne 36-kuuline garantii lõpeb (edaspidi nimetatud pikendatud garantii). Nii standardset 36-kuulist kui ka
pikendatud 24-kuulist garantiid pakub ettevõte AD Baltic AS, Peterburi tee 83, 11415 Tallinn, Eesti. AD Baltic jätab endale õiguse garantii tühistada, kui eiratakse järgmiseid
garantiitingimusi ja/või seadme kasutusjuhiseid. Pikendatud garantii kehtib ainult isikutele, kes ostavad AD autoaku isiklikuks, mitte äriotstarbel kasutamiseks.

Garantii ei kehti järgmistel tingimustel

Pikendatud AD autoaku garantii ei kehti ja see tühistatakse kõikidel järgnevas lõigus nimetatud juhtudel.

Kui AD autoakut kasutatakse järgmistel sõidukitel:1.

taksod
sõidujagamisteenuseid pakkuvad sõidukid
mootorrattad
mootorsaanid
eriotstarbelised sõidukid
veokid
põllumajandustehnika
paadid

Akut on kasutatud või hoiustatud viisil, mis ei vasta AD autoaku ostmisel kaasapandud juhistele;2.
Sõiduki elektriseadmed ei tööta korralikult või ei vasta järgmistele nõuetele: a) maksimaalne lekkevool 0,01 A; b) laadimispinge vahemikus 13,8 V kuni 14,6 V.3.
Sõiduk on jäetud seisma sisselülitatud signalisatsiooniga rohkem kui 10 päevaks (sisselülitatud signalisatsioon tühjendab aku 5–10 päevaga);4.
Akut kasutatakse ilma alalisvoolu-laadijata või generaatorita;5.
Aku korpus või muud elemendid on purunenud või muul moel mehaaniliselt kahjustatud;6.
Akut ei kasutata vastavalt tootja soovitustele;7.
Garantii ei kehti külmunud akudele (tühi aku võib külmuda temperatuuril -10˚C);8.
Garantii ei kehti täielikult tühjenenud akudele või akudele, mille pinge on alla 10,5 V ja elektrolüüdi tihedus alla 1,10 kg/l;9.
Aku on täidetud millegi muuga peale destilleeritud vee;10.
Garantii ei kehti, kui kahjustus tekib pärast aku ostmist, aku kukkumise või põrutuse korral või kliendipoolse transportimise käigus;11.
Aku on plahvatanud;12.
Akut on kasutatud, ilma et see oleks kindlalt kinnitatud;13.
Aku kulumise korral intensiivse või mittenõuetekohase kasutamise tõttu (tunnused: akuplaatide aktiivne mass laguneb, elektrolüüt on musta või pruuni värvi);14.
Pikaajalise tühjenenud oleku tagajärjel deformeerub pöördumatult pliisulfaat (tunnused: valged kristallid akuplaatidel);15.
Liiga kõrge laadimispinge tõttu on elektrolüüt värvunud pruuniks ja aurustunud;16.
Kasutatakse täiendavat helisüsteemi, videoseadmeid, sideseadmeid, koormatõstukeid või muid seadmeid mis ei ole sõiduki tootja poolt toodetud (garantii kehtib17.
ainult tootja ja paigaldaja kirjaliku kinnituse olemasolu korral, et sõidukil on tehtud kõik vajalikud muudatused, nt on paigaldatud võimsam generaator,
elektripaigaldised, täiendavad releed jms, ning on märgitud, mis tüüpi ja milliste tehniliste näitajatega aku on vajalik antud seadmete ohutuks kasutamiseks).
Loodusõnnetustest tingitud defektid (välk, veeuputus, maavärin jne), sobimatud kasutustingimused või tahtlik kahjustamine või kasutajapoolne hooletus,18.
Defektset AD autoakut on remonditud volitamata töökoja/isiku poolt.19.
Seadet on tahtlikult kahjustatud või rikutud.20.

Muud garantiitingimused

Kahjunõuete korral tuleb sõiduk, millesse rikkiläinud aku on paigaldatud, viia hooldusesse elektrisüsteemi kontrollimiseks. Kui aku talitlushäirete põhjust ei õnnestu tuvastada,
jääb aku müüja kätte 10 tööpäevaks rikete väljaselgitamiseks ja järelduste teatamiseks. Müüja ei ole kohustatud pakkuma asendusakut ajutiseks kasutamiseks. Garantiiline
aku vahetatakse välja teise sama tüüpi või analoogset tüüpi aku vastu, millele kehtib allesjäänud jooksev garantiiperiood (Eesti Vabariigi Võlaõigusseadus nr 487 vastu
võetud 01.07.2002 ja muudatus nr 388 vastu võetud 13.02.2019)
Autohoolduste, poodide ja muude asutuste analüüsitulemused sõidukite tootja akude kvaliteedi kohta ei ole müüja jaoks siduvad ega piisav alus aku viivitamatuks
väljavahetamiseks uue vastu. Garantiiperioodi jooksul teostab müüja kõiki aku hooldus- ja kontrollimistöid tasuta ainult sel juhul, kui on kindlaks tehtud tootmisviga ja aku
vahetatakse uue vastu välja; muudel juhtudel tasub teenuste eest ostja vastavalt hetkel kehtivale hinnakirjale. Aku ja sõiduki transpordikulud
garantiihooldusesse/garantiihooldusest kannab ostja. Kui praak-aku on tekitanud ostjale materiaalset kahju (nt hilinemine lennukile, sõiduki transportimine remonditöökotta,
hilinemine veose kohaletoimetamisel jms), ei võta müüja endale mingit vastutust . Garantii ei laiene selliste defektide tuvastamisele ja kõrvaldamisele, mis on tingitud sellest, et
ostja pole järginud aku või sõiduki kasutusjuhised. Pärast ostja teavitamist müügijärgse hoolduse hindamistulemustest peab müüja akut ühe nädala jooksul tasuta hoiustama.
Seejärel tuleb iga päeva eest tasuda 0,29 eurot. Kui akule ei tulda järgi 30 päeva jooksul, võib selle ära visata ja mitte tagastada. Mis tahes nõuete esitamisel tuleb
tingimata esitada ka garantiipass ja pikendatud garantii sertifikaat.

Tagastamine

Kehtiva garantiiga defektne AD autoaku tuleb tagastada samasse poodi/töökotta, kust see osteti. Saatmise/äraviimise kulud kannab AD autoaku ostja. Aku garantiiremonti
viimisel peab ostja esitama garantiipassi (koos AD autoaku garantiikoodiga) ning pikendatud garantii sertifikaadi ja ostutšeki või ostutõendi.

Lisainfot leiate siit:

www.adakud.ee; +372 5103895; tellimused@adbaltic.ee

https://www.adakud.ee

