
 
 

 

 

 

Garantiitingimused 
 

1 Üldsätted 
 

1.1 AS Nuia PMT (edaspidi Tootja) annab enda toodetud hüdrosilindritele (edaspidi Toode) 1 (ühe) aasta 
pikkuse garantii võimalike konstruktsiooni-, tootmis- ja materjalivigade ilmnemise vastu. 

1.2 Garantiiperiood algab Ostjale esitatud arve kuupäevast. Garantii aluseks on ostu tõendav 
nõuetekohaselt vormistatud arve. 

1.3 Garantiimenetluse alustamiseks tuleb Tootjale edastada järgnev info: 
a) Reklamatsiooni nõude number. 
b) Toote number. 
c) Toote identifitseerimise kood (DOT print). 
d) Vea kirjeldus koos pildimaterjaliga. 

1.4 Peale garantiimenetluse alustamist Tootja otsustab, kas soovib silindrit tagasi remontimiseks või 
pakub välja mõne muu lahenduse. 

1.5 Garantii ajal lähtutakse ostjale seadusega ettenähtud õigustest ja käesolevas dokumendis toodud 
tingimustest ja kohustustest. 

1.6 Garantiitingimuste kehtimine eeldab käesolevas dokumendis ning kasutus- ja hooldusjuhendis 
toodud tingimuste täitmist. 

1.7 Toodete koguse ja visuaalse kvaliteedi kohta on Ostja kohustatud esitama pretensioonid Müüjale 
hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul. Varjatud defektide (keevisliited, tihendid jms.) 
kohta on õigus esitada pretensioone 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul. Hilisemaid pretensioone ei ole 
Müüja kohustatud arvestama. 

1.8 Ostjapoolne pretensioon kauba kvaliteedi kohta on õigustatud ainult juhul, kui Toodet on hoiustatud 
ja kasutatud vastavalt Tootja poolt ette nähtud juhenditele. 
 

2 Vastutus ja garantii 
 

2.1 Garantii alla kuuluvad Toote konstruktsiooni-, tootmise-, ja materjalivead ning nendest vigadest 
tootele endale põhjustatud kahjustused, millest on kirjalikult teavitatud Tootja esindajaid. Garantii  
katab eelpool nimetatud vigade parandamise kulud. 

2.2 Uue silindri puhul võib esineda kerget õli eraldumist otsakorgi vahelt. See aga pole leke vaid 
paigaldusõli liigub keerme vahelt välja. 

2.3 Toote garantii alla kuuluvate vigade paranduse organiseerib ja teostab Tootja. Aeg, mille jooksul 
Toodet ei saanud selle vigade tõttu normaalselt kasutada ja toode viibis garantiiremondis, liidetakse 
tavagarantiiajale. 
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3 Garantii piirangud 
 
3.1 Käesolev garantii kehtib eeldusel, et Toode paigaldatakse ning toodet kasutatakse ja 

hooldatakse vastavalt Tootjale edastatud toote konstrueerimise aluseks olevatele 
lähteandmetele ja dokumendile “Silindrite kasutus- ja hooldusjuhend”.  

3.2 Garantii ei hõlma rikkeid ja kahjustusi, mille on põhjustanud tootele lisatud detailid, materjalid 
või osad, mis ei ole kooskõlas toote kasutusotstarbega.  

3.3 Garantii ei hõlma rikkeid ja kahjustusi, mis on põhjustatud ebakorrektsest paigaldusest, 
kasutamisest ja hooldamisest. 

3.4 Garantii ei hõlma toote omaduste muutumist, mis on põhjustatud toote hooldamatusest. 
3.5 Garantii alla ei kuulu toote värvikihi või pinna kahjustamisest tingitud  

korrosioonikahjustused ning toote loomulik kulumine või pisidefektid, mis ei mõjuta toote 
sihipärast kasutamist, nagu näiteks pinnakatte kriimustused või kulumine.  

3.6 Poolte lahkarvamuste puhul võivad Pooled kasutada sõltumatut eksperti. Ekspertiisi kulud 
tasub ekspertiisi tellija.  

3.7 Juhul kui väidetava vea ülevaatuse ja tõendamise käigus selgub, et Toode on  
nõuetele vastav, siis on pretensiooni esitaja kohustatud tasuma  
tõendamisega seotud kulud. Lahkarvamuste tekkimisel lahendatakse juhtum seadusega 
ettenähtud korras. 

3.8 Garantiikontrolli ja töid teostab ainult AS Nuia PMT esindaja v.a juhul kui Tootja ja Ostja ei ole 
kokku leppinud teisiti.  

3.9 Garantiiaeg katkeb toote vastuvõtmise järgsete maksekohustuste täitmata jätmise korral. 
 


