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Inter Cars Eesti OÜ tooterühma kaupadele tagatakse garantii Eesti Vabariigi seaduste kohaselt, kui kaupa kasutatakse 
kasutusjuhendi järgi ja tootja määratud otstarbel.

Müüjalt ostjale müüdud kaupadele kehtivad kõik tootjate määratud garantiitingimused ja  tähtajad, mis on märgitud 
konkreetse kauba tehnilises dokumentatsioonis, kui see on lisatud. Garantiiaja arvestus algab sellest kuupäevast, mis on 
märgitud müügiarvele.

Kui garantiiajal tekib parandamise vajadus, tuleb kaup viia otsese müüja või Inter Cars Eesti OÜ büroosse ning esitada 
ostu tõendavad dokumendid (müügiarve) ja täidetud garantii tagastusleht.

Garantii katab üksnes ebakvaliteetset varuosa, mitte selle asendamisega seotud teenustöid ega veokulusid (tasu läbitud 
kilomeetrite eest). Garantii ei kehti õlide, määrdeainete, tehnovedelike, isolatsioonimaterjalide, lampide ega kaitsmete 
kohta.

Kui kaupa ei ole võimalik parandada ja see tuleb asendada, peab ostja tagastama kauba originaalpakendis ning samas 
kompleksuses, mis oli ostes, välja arvatud juhul, kui seda ei ole nõutud asjaomase kauba tootja garantiitingimustes.

Kui selgub, et kaup, mis on parandamiseks välismaale saadetud, vastab tootja sertifikaadile, standarditele ja kauba 
tehnilises dokumentatsioonis märgitud tehnilistele tingimustele ning on täiesti töökorras või see on saanud kahjustada 
omavolilise parandamise, osade asendamise jms tõttu, siis sellele kaubale garantiiparandust või tagastust ei tehta ning 
ostja peab katma kauba veokulud ja muud kulud, mis sellega seoses müüjale tekkisid.

Müüja ja ostja on kokku leppinud, et kaupu, mis on saadetud ostja eritellimuse ja/või vahetult IC kataloogi otsingu- 
programmi kaudu Poola hulgimüügilaole esitatud tellimuse alusel, ei võeta tagasi, välja arvatud juhul, kui kaubad on 
halva kvaliteediga.

Garantii kehtib ainult Inter Cars Eesti tarnitud kaupadele.

Euroopa riigis soetatud analoogsed kaubad tuleb garantiiparanduse vajaduse korral viia kauba müüja määratud 
kauplusse. Tavapärase või profülaktilise hooldamise või puudustega osade asendamise kulud katab ostja. Garantii ei 
hõlma kauba vedamist, kauplusesse toimetamist ega parandusjärgset tarnimist. Garantiiparandust tehakse üksnes 
autoriseeritud teeninduspunktides.

GARANTII EI KEHTI:

kui kahjustus on tekkinud vale kasutamise, ümbertegemise, teisendamise või halva, ebapiisava või pealiskaudse 
hoolduse tagajärjel;
kui kahjustus on tekkinud kasutusjuhendis esitatud juhiste eiramise tagajärjel;
kui kaupa on ise parandatud või kui seda on parandatud mitte autoriseertud teeninduspunktis;
kui kaupa on kasutatud ärilisel otstarbel (see on rendile antud või seda on kasutatud taksos, operatiivsõidukis või 
spordiüritustel);
kui ostjal ei ole võimalik esitada ostu tõendavat dokumenti (arvet) ja õigesti täidetud garantiitalongi;
garantii ei hõlma tavapärast kulumist, kriimustusi ega mehaanilisi vigastusi, mis ei mõjuta kauba täisväärtuslikku 
toimimist.
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GARANTII TINGIMUSED

Kõigil kaupadel on tootja garantii ja see algab hetkel, kui ostja on kauba kätte saanud. Ostjal on õigus saada kauba 
garantiiteenust ainult juhul, kui kaup on sõidukisse paigaldatud müüja soovitatud autohooldustöökojas ja seejuures on 
järgitud kõiki tootja nõudeid.

Ostja peab tagama, et kaup paigaldatakse nõuetekohases autohooldustöökojas. Garantiijuhtumi korral tuleb hankida 
asjakohased dokumendid, mis tõendavad detaili tootmisvigu. Saadud dokumendid tuleb koos kahjustatud detailiga 
saata müüja aadressile edasiseks mahakandmiseks (garantiiasenduseks). Garantii korral peab ostja 3 (kolme) tööpäeva 
jooksul täitma garantiitaotluse vormi. Pärast nimetatud taotluse vormi saamist võtab müüja nõustaja ostjaga ühendust, 
et teavitada teda edasisest tegevusest. Kaup tuleb edasiseks mahakandmiseks (garantiiasenduseks) saata müüja 
aadressile ja lisada vajalikud dokumendid. Ostja esitatud dokumendid vaadatakse läbi ja müüja nõustaja teatab 
tehtud otsusest kirjalikult ostja märgitud e-posti aadressil 30 tööpäeva jooksul alates päevast, kui ostja esitatud 
dokumendid on kätte saadud.

Kui mingi dokument ja/või garantiidokument puudub ja/või need ei ole nõuetekohaselt täidetud ja/või on täidetud valesti 
(ebatäielikult, ebatäpselt, vigadega, hooletult), on müüjal õigus garantiijuhtumi menetlemisest keelduda. Müüja säilitab 
õiguse asendada kaup, mille kahjustus on tekkinud tootja süül, või tagastada ostjale raha.Kui müüjal ja ostjal tekivad 
lahkarvamused kauba kahjustuse põhjuste suhtes, on müüjal õigus teha kauba kvaliteedikontroll (ekspertiis). Kui kauba 
kvaliteedikontrolli (ekspertiisi) tulemusel tehakse kindlaks, et kaup ei ole saanud kahjustada mitte varjatud tootmisvigade 
tõttu, vaid mingil muul põhjusel, siis tagastatakse kaup ostjale. Kõik kvaliteedikontrolli (ekspertiisi) tegemisega seoses 
tekkinud müüja kulud tasub ostja.

Garantii ei kehti kaubale järgmistel juhtudel:

Kaup on saanud kahjustada liiklusõnnetuse või hooletu kasutamise tagajärjel;
Sõiduki kütusevarustussüsteemi ja heitgaaside eraldussüsteemi kahjustused on tekkinud ebakvaliteetse kütuse kasutamise 
tagajärjel (sealhulgas saastumise, etüülbensiini või hooajale sobimatu diislikütuse kasutamise tõttu);
Kui kahjustused (sealhulgas vedrustus- ja roolimehhanismil) on tekkinud ebatasasel teel hooletu juhtimise tagajärjel või 
on seotud löögikoormusega sõiduki osadele;
Kui pidurites on müra (kägin või muu heli);
Kui on tekkinud välised klaasi-, kere- või valgustusseadmete kahjustused;
Kui detailid ja materjalid on kulunud (õli, filtrid, kaitsmed, lambid jne).

Müüja säilitab õiguse keelduda ostja garantiijuhtumi kinnitamisest, kui kauba pakend ei vasta sellele, milles kaup on algselt 
ostjale üle antud. Kauba tagastamise kooskõlastatud tähtajaks on määratud 20 (kakskümmend) kalendripäeva alates 
päevast, kui tagastamine on müüjaga kooskõlastatud. Selle tähtaja ületamisel säilitab müüja õiguse jätta tagastatud kaup 
tagasi andmata.

Küsimuste korral palume kirjutada e-meili aadressile tagastus@intercars.eu või helistada numbrile +372 6647923


