
AD akumulatora garantijas pagarinājuma noteikumi

Šajā dokumentā paredzētais 24 mēnešu garantijas pagarinājums stājas spēkā, tiklīdz beidzas standarta 36 mēnešu garantijas periods (turpmāk tekstā garantijas
pagarinājums). Gan standarta 36 mēnešu standarta garantiju, gan 24 mēnešu garantijas pagarinājumu nodrošina uzņēmums SIA “AD Baltic”, Mūkusalas iela 73, Rīgā,
LV-1004, Latvia. Garantija attiecas vienīgi uz ražošanas defektiem un neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas akumulatora ekspluatācijas rezultātā. AD Baltic
patur tiesības anulēt garantiju, ja tiek pārkāpti turpmāk norādītie garantijas nosacījumi un/vai ierīces lietošanas instrukcijas. Garantijas pagarinājums ir spēkā tikai
personām, kuras iegādājas AD automašīnu akumulatoru personīgai un nekomerciālai lietošanai.

Garantijas anulēšana

AD akumulatora garantijas pagarinājums nav spēkā un netiek piešķirts šajā sadaļā norādītajos gadījumos.

Ja AD akumulators tiek izmantots turpmāk uzskaitītajos transportlīdzekļos:1.

Taksometri
Transportlīdzekļi, ko izmanto kopbraukšanas pakalpojumu sniegšanai
Motocikli
Sniega motocikli
Īpaši darba transportlīdzekļi
Smagās automašīnas
Lauksaimniecības tehnika
Laivas

Akumulators ir ticis izmantots vai uzglabāts apstākļos, kas neatbilst tam, kas norādīts iegādātā AD akumulatora instrukcijās.2.
Transportlīdzekļa elektroiekārtas nedarbojas pareizi vai neatbilst šādām prasībām: a) maksimālā noplūdes strāva 0,01 A, b) uzlādes spriegums no 13,8 V līdz3.
14,6 V.
Transportlīdzeklis ir ticis atstāts ar ieslēgtu signalizāciju uz vairāk nekā 10 dienām (ieslēgta signalizācija izlādē neizmantotas automašīnas akumulatoru 5-104.
dienās).
Akumulators ir ticis izmantots bez DC lādētāja vai ģeneratora.5.
Akumulatora korpuss vai citi elementi ir salauzti vai citādi mehāniski bojāti.6.
Akumulators nav ticis izmantots saskaņā ar ražotāja instrukcijām.7.
Garantija neattiecas uz sasalušiem akumulatoriem (izlādējies akumulators var sasalt -10 ˚C temperatūrā).8.
Garantija neattiecas uz pilnībā izlādētiem akumulatoriem vai akumulatoriem, kuru spriegums ir mazāks par 10,5 V un elektrolītu blīvums mazāks par 1,10 kg/l. Ik9.
mēnesi jāpārbauda uzlādes stāvokli un ja nepieciešams papildus jāuzlādē.
Akumulators ir ticis piepildīts ar šķidrumu, kas nav destilēts ūdens.10.
Garantija tiek anulēta, ja pēc iegādes rodas bojājums, ko izraisījusi nokrišana vai trieciens, vai ja šis bojājums ir radies tad, kad akumulatoru pārvadājis pircējs.11.
Akumulators ir uzsprādzis.12.
Akumulators ir ticis izmantots, to cieši nenostiprinot.13.
Akumulators ir nolietots intensīvas vai neatbilstošas lietošanas un apkopes rezultātā (pazīmes — aktīvās masas samazināšanās, melni vai brūni elektrolīti).14.
Vara sulfāta neatgriezeniska veidošanās, ko izraisījusi ilgstoša izlāde (pazīmes — balti kristāli uz akumulatora plāksnēm).15.
Elektrolīts ir kļuvis brūns vai iztvaikojis, jo uzlādes spriegums ir bijis pārāk liels.16.
Ir ticis izmantots papildu audio, video, sakaru, kravas pacelšanas vai cits aprīkojums, ko nav uzstādījis transportlīdzekļa ražotājs (garantijas piešķiršana ir atkarīga17.
no papildu aprīkojuma ražotāja un uzstādītāja rakstveida apliecinājuma par to, ka transportlīdzeklī ir veiktas visas vajadzīgās izmaiņas (piemēram, jaudīgāka
ģeneratora, vadojuma, papildu releju utt. uzstādīšana), norādot akumulatora veidu un īpašības, kas vajadzīgas minētā aprīkojuma uzticamai ekspluatācijai).
Dabas katastrofu (zibens spēriens, plūdi, zemestrīce, ugunsgrēks) izraisīti defekti, neatbilstošu ekspluatācijas apstākļu, apzināta bojājuma vai lietotāja nevērības18.
izraisīti defekti.
Defektīvo AD akumulatoru ir remontējis nepilnvarots remontdarbnīcas darbinieks / nepilnvarota persona. Ierīce ir apzināti tikusi sabojāta vai iznīcināta.19.

Citi garantijas noteikumi

Prasības gadījumā transportlīdzeklis, kurā ticis uzstādīts defektīvais akumulators, ir jānogādā uzņēmumam elektroiekārtu tehniskās pārbaudes veikšanai. Ja uzreiz nevar
noteikt akumulatora neatbilstošās darbības iemeslu, akumulators jāatstāj pārdevējam uz 10 darba dienām, lai konstatētu defektu un ziņotu par atklāto. Pārdevējam nav
jānodrošina pagaidu aizvietošanas akumulators. Garantijā ietverto akumulatoru nomaina ar citu tāda paša vai līdzīga veida akumulatoru, un atlikušo neizmantoto garantijas
periodu piemēro šim akumulatoram (1995. gada 27. novembra Lietuvas Republikas valdības Rezolūcijas Nr. 1496, un 1996. gada 1. jūlija grozījums Nr. 787 ). Dēļ
automašīnu ražotāju, remontdarbnīcu, veikalu vai citu ar šā akumulatora pārdošanu nesaistītu organizāciju secinājumiem par akumulatora kvalitāti pārdevējam nav uzreiz
jāaizvieto šis akumulators ar jaunu akumulatoru. Garantijas laikā pārdevējs veic akumulatora pārbaudi un uzturēšanu bez maksas tikai tad, ja tiek atklāts rūpnīcas defekts un
akumulators tiek nomainīts. Citos gadījumos pircējs maksā par šiem pakalpojumiem atbilstīgi attiecīgajā brīdī spēkā esošai cenu lapai. Pircējs sedz izmaksas par akumulatora
un transportlīdzekļa nogādi garantijas apkopes punktā un no tā. Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību par materiālu kaitējumu pircējam defektīva akumulatora gadījumā
(piemēram, reisa nokavēšana, transportlīdzekļa pārvešana remontam, zvans glābšanas dienestam, kavēta kravu piegāde utt.). Ja tiek konstatēts un novērsts akumulatora
defekts, kas radies, pircējam neievērojot akumulatora vai transportlīdzekļa ekspluatācijas instrukcijas, garantija netiek piemērota. Pēc pircēja informēšanas par
pēcpārdošanas dienesta secinājumiem pārdevējs glabā akumulatoru bez maksas vienu nedēļu. Pēc tam var tikt iekasēta maksa EUR 0,29 par katru uzglabāšanas dienu. Ja
akumulators netiek izņemts 30 dienu laikā, to var utilizēt un neatgriezt. Jebkāda prasījuma gadījumā ir jāuzrāda kvīts, garantijas pase un garantijas pagarinājums sertifikāts.

Atgriešana

Izmantojot garantiju, defektīvais AD akumulators ir jāatgriež tajā pašā veikalā / darbnīcā, kurā tas tika iegādāts. Piegādes / paņemšanas izmaksas sedz AD akumulatora
pircējs. Piegādājot akumulatoru garantijas remontam, pircējam jāuzrāda garantijas pase (ar AD akumulatora garantijas kodu), kā arī garantijas pagarinājuma sertifikāts un
čeks vai cits pirkuma apliecinājums.

Informāciju skatīt šeit:

www.adakumulatori.lv; +371 676 06000; palidziba@adbaltic.lv

https://www.adakumulatori.lv/

