
1 Garantii 

1.1 Müüja garanteerib, et müüdud sõidukil ei ole rikkeid ega defekte allpool määratletud perioodi jooksul alates 

sõiduki registreerimise kuupäevast ja kooskõlas käesoleval Garantiilehel sätestatud kasutustingimustega. 

1.2 Garantii hõlmab nende osade tasuta tarnimist ja asendamist, mis on tõendatava materjali defekti tõttu 

kasutamiskõlbmatud, kasutades ainult Iveco originaalvaruosasid või alternatiivina nende osade remontimist, 

mis on tunnistatud ebaefektiivseteks, kuid on uuesti kasutatavad. Töö ja materjalid tagatakse tasuta. 

1.3 Töid teostatakse Garantii alusel pärast vea hindamist Müüja või Tootja müügi- või hoolduskeskuse poolt. 

1.4 Tootja kogu hooldusvõrk on saadaval Garantii alusel tööde teostamiseks vastavalt käesoleval Garantiilehel 

sätestatule eeldusel, et Garantii alusel taotletud abile on juurde lisatud seotud Garantiikaart. 

1.5 Ostjal ja/või Kasutajal ei ole õigust nõuda Garantii alusel tehtud tööde viibimise tõttu tasu tekkinud kahjude 

eest, asendussõiduki kasutamist ega garantiiperioodi pikendamist. 

1.6 Ostjal või Kasutajal ei ole õigust nõuda Garantii alusel nõutava abi või tööde tõttu Müügilepingu tühistamist või 

tasu kahjude eest. 

2 Kasutustingimused 

2.1 Tootja hooldusplaani järgimine on oluline sõiduki korrektseks kasutamiseks ja see on ka eeltingimuseks 

Garantii alusel abi saamiseks. Sobivat hooldust tõendab Garantiilehele kantud vastav hoolduskuupäev ja pitser. 

2.2 Garantii alusel abi saamiseks tuleb taotlus esitada Müüjale või Tootja hooldusvõrgule. 

2.3 Garantiikaart (või muu samaväärne dokument) peab alati olema sõidukiga kaasas ja seda tuleb hoida 

turvaliselt koos kõikide teiste liiklemiseks vajalike dokumentidega. Selleks, et Tootja hooldusvõrk saaks 

Garantiid tunnustada, tuleb esitada Garantiikaart. 

3 Lõppemine 

3.1 Garantii lõppeb, kui saabub üks käesoleval Garantiilehel sätestatud ajalistest või läbisõidu piirangust. 

3.2 Garantii muutub tühiseks ja kehtetuks, kui sõiduki kasutamisel ei rakendata nõuetekohast hoolsust. 

3.3 Samuti muutub Garantii tühiseks ja kehtetuks järgnevatel tingimustel: 

- Tootja poolt ettenähtud plaanilise hoolduse mitte teostamine; 

- muude, kui Tootja poolt ette nähtud kütuste, määrete, õlide või vedelike kasutamine; 

- Tootja poolt algselt tarnitud komponentide, kooste või tarkvara rikkumine või modifitseerimine, sealhulgas, 

kuid mitte piiratud, elektroonilised juhtimisseadised, tahhomeetrid, digitaalsed tahhograafid, sõidukiiruse 

piirajad, käigukangid jne; 

- Tootja poolt sätestatud ja seadusega lubatud sõiduki koormamise limiitide ületamine; 

- sõidukite kasutamine võidusõitudeks, võistlusteks, oskuste demonstreerimiseks ja muudeks sarnasteks 

tegevusteks; 

- sõiduki kasutamine kaevandustes, ehitusplatsidel või kõvakatteta teedel, mis ei ole mõeldud tavapärasele 

liiklusele; antud tingimuse erandiks on täisveoga sõidukid ja TRAKKER tootevaliku sõidukid; 

- sõiduki modifikatsioonid, mida ei ole Tootja taotlenud või selgesõnaliselt lubanud või mille on 

selgesõnaliselt keelanud. 



4 Piirangud 

4.1 Garantii, mida Tootja hooldusvõrk tunnustab, on selgesõnaliselt piiratud ainult Tootja poolt paigaldatud 

originaalosadele. 

4.2 Paigaldused ja seadmed, mille on tarninud kere tootjad/sõiduki töökojad/kolmandad osapooled, on kaetud mis 

tahes garantiiga, mida vastav tarnija või nende organisatsioon pakub, kooskõlas seaduste ja 

müügikokkulepetega. 

4.3     Veermiku ja vedrustuse osadele kehtib garantii 1 aasta läbisõidupiiranguga 100 000 km.  

5 Välistused 

„1. aasta garantii” ja „2. aasta garantii” välistavad: 

- õhu-, õli-, vee- ja muude vedelike lekked; 

- tarbitavad osad (õli, kütus, rehvid jne); 

- hooldus- ja määrimisoperatsioonid, sh planeeritud hooldus vastavalt iga mudeli kasutusjuhistele; 

- tööd, mis on vajalikud sõiduki kasutamisest tekkinud tavapärase kulumise tõttu; 

- tööd, mis on vajalikud õnnetuse või vandalismi tõttu, löögid ja/või kriimustused kerel ja muud seotud 

kahjustused, ja muud ekstreemsetest ilmastikuoludest tekkinud kahjustused; 

- tööd, mis on vajalikud Tootja antud sõiduki kasutamise ja sõitmise juhiste eiramise tõttu; 

- tööd, mis on vajalikud Iveco poolt volitamata osade paigaldamisest tingitud kahjustuste tõttu; 

- tööd, mis on vajalikud sõiduki originaalseisukorra taastamiseks, nagu see oli Tootja poolt tarnides; 

- tööd, mis on vajalikud komponentide ja kooste modifikatsioonide, kahjustuste ja muutmiste parandamiseks 

või elimineerimiseks, mille on tinginud Tootja poolt algselt tarnitud komponentide, kooste või tarkvara 

modifikatsioonid või rikkumised, sealhulgas, kuid mitte piiratud, elektroonilised juhtimisseadised, 

tahhomeetrid, digitaalsed tahhograafid, sõidukiiruse piirajad, käigukangid jne; 

- tööd, mida tavaliselt teostatakse Garantii tingimuste alusel, kuid need on mõne välistuse tingimusega 

välistatud. 

6 DAILY garantii  

6.1 1. aasta garantii: kogu sõiduk on garanteeritud vigade ja defektide suhtes ilma läbisõidu piiranguta, kuid 

jaotises „Välistused” toodud piirangutega. 

6.2 2. aasta garantii: kogu sõiduk on garanteeritud vigade ja defektide suhtes, kuid jaotises „Välistused” toodud 

piirangute ja järgnevate välistatud komponentidega: 

akud –  sidur – pidurikettad – piduriklotsid – klaasipuhasti harjad – tagaakna pesur – kaitsmed – pirnid – 

sõidutuled – esiklaas – aknad – filtrid – piduritrumlid – piduriklotsid –  pidurilugurid – pidurisadulate tihendid 

– rihmad – rehvid – amortisaatorid. Samuti välistab Garantii järgnevad toimingud:  hooldus – registreeringud 

– reguleerimised – kalibreerimised – värvitööd – pidurite puhastamine – lehtvedru määrimine – filtrite ja 

korkide asendamine – ratta joondamine – ratta balansseerimine – sõidutule joondamine – õhukonditsioneeri 

süsteemi täitmine. 

Garantii lõppeb, kui saabub üks ülalsätestatud ajalistest või läbisõidu piirangust.  


