
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

Garantiiaja arvestus algab sellest kuupäevast, mis on märgitud müügiarvele. Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil.  

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

Inter Cars Eesti OÜ annab varuosadele garantiiajaks juriidilistele isikutele 1 aasta või 20000km läbisõitu (kumb enne täitub). 

Inter Cars Eesti OÜ annab varuosadele garantiiajaks füüsilistele isikutele  2 aastat või 20000km läbisõitu (kumb enne täitub).

Vastavalt VÕS§ 218 lg2 eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja üleandmise päevast ilmnenud mittevastavus oli juba üleandmise ajal. Eel-
dame, et toode oli juba defektiga ning võimalikud tõestamiskulud on Inter Cars Eesti OÜ kanda. Ülejäänud 18 kuu (Füüsiline isik) ja 
6 kuu (Juriidiline isik) jooksul eeldame, et asja mittevastavus on tekkinud kasutamise käigus ning tõestamiskoormus kuulub ostjale. 

Tööristadel ja Töökoja seadmetel - sõltuvalt tooterühmast. Tarvikutel - 6 kuud.

Kõigil kaupadel kehtivad tootjate poolt määratud garantiitingimused ja tähtajad, mille kohase informatsiooni saab lähimast Inter Carsi 
Eesti OÜ müügiesindusest või tootja ametlikul veebilehel. 

Tootjapoolne pikendatud garantii ei kehti varuosadele, mis on paigaldatud autodele, mida kasutatakse motospordis või teatud majan-
dustegevuses (ennekõike taksod, õppesõiduautod, rendiautod). Ostjal on õigus garantiile ainult juhul, kui toode on paigaldatud müüja 
poolt tunnustatud ja sertifitseeritud autoremonditöökojas ja sealjuures on järgitud kõiki tootja nõudeid. Garantii katab üksnes ebak-
valiteetset varuosa, mitte selle asendamisega seotud teenustöid ega veokulusid (tasu läbitud või läbimata kilomeetrite eest).

Kui tekib arvatav garantiijuhtum, tuleb kaup 14 päeva jooksul viia otsese Müüja filiaali ning esitada ostu tõendavad dokumendid (müü-
giarve) , täidetud garantii tagastusleht ja muud vajalikud ja nõutud dokumendid (fotod, kirjeldused, pretensioonid, läbisõit antud 
varuosaga, võimalikult täpsed mõõtmised, montaaži ja demontaaži aeg, paigaldaja dokument teostatud tööde kohta jne). Pärast 
nimetatud taotluse vormi kättesaamist võtab Müüja Nõustaja Ostjaga ühendust, et teavitada teda edasisest tegevusest. Ostja esitatud 
dokumendid vaadatakse läbi ja Inter Cars Eesti OÜ teavitab Ostjat tehtud otsusest kirjalikult 14 kalendripäeva jooksu, alates päevast, 
mil Ostja esitatud dokumendid on kätte saadud. Tehase ekspertiisile saadetud toodete puhul on arvestatav vastuste aeg mitte rohkem 
kui 90 kalendripäeva. Kaubagarantii tagastuslehe leiab aadresilt:  https://intercars.ee 

Kui kaupa ei ole võimalik parandada ja see tuleb asendada, peab ostja tagastama kauba originaalpakendis ning samas kompleksuses, 
mis oli ostes.

Kui selgub, et toode, mis on garantiijuhtumi vajadusel tootja tehasesse ekspertiisi saadetud, vastab tootja sertifikaadile, standard-
itele 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 asendust ei sooritata ning ostja peab 
katma kauba veokulud ja muud kulud, mis sellega seoses müüjale tekkisid.

Inter Cars Eesti OÜ-l on õigus vea väljaselgitamiseks vealine toode lahti võtta. Vealist toodet, mis on hüvitatud ei tagastata.

Kui toodet ei aktsepteerita garantiilseks, on Inter Cars Eesti OÜ-l  tähtajaks on määratud 20 (kakskümmend) kalendripäeva alates päev-
ast, kui tagastamine on ostjaga kooskõlastatud. Selle tähtaja ületamisel säilitab Inter Cars Eesti õiguse hävitada toode.

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. ise parandatud või kui seda on parandatud mitte 
autoriseeritud 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), paigaldust tõendavat dokumenti ja õigesti täidetud garantii blanketti.

• Garantii ei hõlma tavapärast kulumist, kriimustusi ega mehaanilisi vigastusi, mis ei mõjuta kauba täisväärtuslikku toimimist. 

• Sõiduki kütusevarustussüsteemi ja heitgaaside eraldussüsteemi kahjustused on tekkinud ebakvaliteetse kütuse kasutamise tagajärjel 
(sealhulgas saastumise, etüülbensiini või hooajale sobimatu diiselkütuse kasutamise tõttu). 

• Kui kahjustused (sealhulgas vedrustus ja rooli mehhanismil) on tekkinud ebatasasel teel hooletu juhtimise tagajärjel või on seotud 
löögikoormusega sõiduki osadele. 

• Kui pidurites on müra (kägin, vilin või muu heli). 

• Kui on tekkinud välised klaasi, kere või valgustusseadmete kahjustused. 

• Kui detailid ja materjalid on kulunud (õli, filtrid, kaitsmed, lambid jne.).

Tartu
E21 Müügiesindus 
Tähe 127
Tel. 664 7935

Narva
E41 Müügiesindus
Puuvilla 34
Tel. 664 7934

Tallinn
E12 Müügiesindus
Peterburi tee 90F
Tel. 664 7939

Tallinn
E11 Müügiesindus
Akadeemia tee 78
Tel. 664 7920

Pärnu
E31 Müügiesindus
Savi 17
Tel. 664 7933

Küsimuste korral palume kirjutada müügiesinduse poole, kelle käest on ostetud kaup:
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