
Kliendi nimi
Customer

Kliendi kood
Customer code

Aadress
Address

Linn
City

Telefon
Phone +372

Firma nimi
Name INTER CARS EESTI OÜ

Reg. nr
Reg. code 12766718

Aadress
Address Kanali tee 12

Linn
City 10112 Tallinn

Telefon
Phone +372 679 8500

KAUBATAGASTAJA / CUSTOMER

KAUBA ANDMED / PRODUCT INFORMATION

GARANTIILEHT / WARRANTY CARD 

KAUBASAAJA / VENDOR

Arve kuupäev
Invoice date

Arve number 
Invoice number

Kogus
Quantity

Toote kood 
Part number

Paigalduse kuupäev
Installing date

Läbisõit
Mileage

Vea ilmnemise kuupäev
Problem date

Läbisõit
Mileage

TAOTLUS / APPLICATION
Tagastaja nimi 
Name

Soovin tagasi saada mitte garantiilise kauba 
I want to get back non warranty product

Kuupäev ja allkiri
Date and signature

INTER CARS EESTI OÜ, Kanali tee 12, 10112 Tallinn, Eesti, Reg. kood 12766718

SÕIDUKI ANDMED / VEHICLE INFORMATION
Auto mark , mudel 
Car name , model

Registrimärk
Register number

Mootori tüüp 
Engine type

Võimsus (kW)
Power (kW)

Esmane registreerimine 
Registration

Läbisõit paigaldatud detailiga
Mileage with a fixed part

Auto VIN kood
VIN code

Bensiin 
Petrol

Diisel 
Diesel

Kuu 
Month

Aasta 
Year

Jah 
Yes

Ei 
No

GARANTII JUHTUMI KIRJELDUS / WARRANTY DESCRIPTION OF THE CASE

GARANTIILEHEL TULEB TÄITA KÕIK LAHTRID. VEA KIRJELDUS TULEB VÄGA TÄPSELT KIRJA PANNA.

ÜLEANDMIS-VASTUVÕTMISAKT (täidab IC garantiispetsialist)
Kuupäev IC RMA OTSUSE nr

Otsuse kirjeldus IC töötaja allkiri / nimi loetavalt / pitser

AUTOREMONDITÖÖKODA / VEHICLE REPAIR WORKSHOP
Ärinimi
Name

Aadress 
Address

Tegevusloa number
License number

Arve number (teeninduse eest)
Invoice number

Märkused
Notes



INTER CARS EESTI OÜ, Kanali tee 12, 10112 Tallinn, Eesti, Reg. kood 12766718

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 +372 679 8500
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