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Rehvide laiendatud garantii programmi tingimused
I Üldtingimused
Rehvide laiendatud garantii programm (edaspidi „programm“) hõlmab järgmiseid
rehvikaubamärke: Pirelli, Michelin, Yokohama, Lassa, Maxxis, GT Radial, Sailun ja
Triangle.
Programmis võib registreerida kõigi nimetatud kaubamärkide sõidu-, maastiku- ja
tarbeautode rehve, sõltumata nende liigist ja suurusest.
Rehvide laiendatud garantii kehtib ainult siis, kui 48 tunni jooksul alates ostu hetkest
registreeritakse rehvid õnnestunult kõnealuse programmi raames veebisaidil
www.rehvid-garantii.ee. Vorm peab olema täielikult täidetud.
Laiendatud garantii kehtib juhul, kui ostjal on alles ostudokument ja tal on võimalik see
müüjale esitada. Ostudokument (kassatšekk, saateleht) peab olema täielikult ja õigesti
täidetud.
Vahetada saab ainult neid rehve, mis on hõlmatud rehvide laiendatud garantiiga. Iga
rehvi saab vahetada ainult ühe korra.
II 6-kuune kaitse mehaaniliste kahjustuste eest
Kui rehv saab kasutamisel väliste tingimuste tõttu kahjustada (torke, rebenemise või
deformeerumise tõttu) ja kahjustus ei ole seotud tootmisveaga, vahetatakse rehv
tasuta välja uue analoogilise rehvi vastu. Kui vahetamine ei ole võimalik, hüvitatakse
programmist osavõtjale rehvi hind proportsionaalselt selle kulumisega. Kui rehvi saab
parandada nii, et selle kasutusomadused ei kao, loetakse sellist kahjustust
programmist osavõtja omavastutuseks. See tähendab, et remondi eest rehvide
laiendatud garantii raames ei tasuta.
Rehvide laiendatud garantii programm ei kata selliste kahjustuste kõrvaldamist, mis
on seotud vähemalt ühega neis punktides nimetatust:
 ventiilide, velgede, veermiku ja/või muud autodefektid;
 rehvi vale kasutus (näiteks vale joondamine või rõhk, auto tootja
spetsifikatsiooni mittejärgimine);
 rehvi vale paigaldamine ja/või eemaldamine;
 rehvi kasutamine, mis ei vasta rehvi tehnilistele andmetele ja/või rehvi
kasutuseesmärgile:
 rehvi kasutamine autospordis või selle agressiivne kasutamine (näiteks
driftimisel);
 vandalism;
 termiline ja/või keemiliste ainete mõju;
 liiklusõnnetus;
 vääramatu jõu asjaolud.
Kui mõni selle punkti sätetest on programmi muude nõuetega vastuolus, siis on
määrav käesolev punkt.
III 15-päevane rahulolugarantii
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Kui programmist osavõtja leiab, et rehvid ei vasta tema soovile (ei ole mugavad või
piisavalt hästi juhitavad või puuduvad neil mis tahes muud olulised omadused), on tal
õigus vahetada need (nelja rehvi komplekt) välja samaväärsete tehniliste andmetega
rehvide vastu. Teeninduskulud ja rehvide hinnavahe katab programmist osavõtja.
Rahulolugarantii piirangud:





minimaalne ostu suurus on 4 (neli) sama kaubamärgi ja mudeli rehvi;
rehvi protektori kulumine ei tohi selle algse sügavusega võrreldes ületada 0,5
mm;
rehvidel ei tohi olla kahjustusi;
rehve saab vahetada ainult ühe korra.

IV 2-aastane kaitse tootmisvigade eest
Kui rehvil tuvastatakse tootja praak, siis vastavalt müüja äranägemisele rehv kas
vahetatakse välja või makstakse selle eest hüvitist.
Tootmisvigade garantii korral kehtivad kõik üldiselt kohalduvad garantiitingimused.
V Lõppsätted
LATAKKO SIA on programmi looja.
LATAKKO SIA tagab programmi täitmise kui lisatingimuse rehvide ostmisel.
Seda programmi ja/või siin nimetatud tingimusi ei loeta garantiiks Läti Vabariigi
õigusaktide tähenduses.
Need tingimused on programmist osavõtjale siduvad alates hetkest, mil programmist
osavõtja on nendega nõustunud. Nende tingimustega nõustudes kinnitab programmist
osavõtja, et on programmi tingimustega nõustunud ja mõistab neid täielikult.

