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Nordauto Lisagarantii tingimused 02.2020

Käesolevad tingimused sisaldavad olulist infot Teie sõiduki Nordauto 
Lisagarantii (edaspidi: Lisagarantii) kohta. Maksimaalse kasu saamiseks 
soovitame tingimused põhjalikult läbi lugeda. Lisagarantii katab tingimustes 
toodud varuosade rikete kõrvaldamiseks vajaminevate varuosade ja tööaja 
kulud.

Lisagarantii hakkab kehtima poliisil märgitud kuupäevast ning on kehtiv 12 
kuud läbisõidupiiranguga kuni 30 000 km.

Lisagarantii katab juhuslikud, ootamatud tõrked, mis on tingitud tootmis-, 
kooste- või materjalide vigadest. Lisagarantii ei kata tavakasutamisest 
kaasneva vältimatu kulumise, vananemise, korrosiooni, pleekimise ja muid 
tootest ning tootmisest sõltumatuid ilminguid, mille süvenemisel tekivad 
samuti tõrked. Tõrkeks loetakse seisundit, mille tõttu sõiduk või selle osa 
kaotab oma töövõime.

LISAGARANTII KATAB:
Mootor
Mootoriplokis ja plokikaanes asuvad liikuvad osad. (k.a. plokikaanetihend).

Mootoririhmad / ketid
Mootori veorihmad/veoketid ja nende purunemisega seotud juhtumid on 
kaetud lisagarantiiga eeldusel, et nende vahetust on teostatud autotootja/
varuosatootja poolt ettenähtud vahetusvälba jooksul. Mootoriketi 
venimisega seonduvaid probleeme lisagarantii ei kata.

Mootori jahutussüsteem
Ventilaatori hüdrosidur, termostaat ja termostaadi korpus, jahutusvedeliku 
pump (v.a. tihendite väsimisest tingitud lekked).

Turbolaadija
Turbo kaetakse garantiiga vaid siis, kui see on uuena tehases paigaldatud.
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Käigukast (manuaal, automaat, CVT)
Käigukastis asuvad liikuvad osad, välja arvatud tihendite väsimisest tingitud 
lekked ja madalast õlitasemest tingitud rikked.

Hüdrotrafo
Mistahes sisemiste mehaaniliste osade rike.

Diferentsiaal
Diferentsiaalis asuvad liikuvad osad, välja arvatud tihendite väsimisest 
tingitud lekked ja madalast õlitasemest tingitud rikked

Pidurid
Piduri töösilindrid, pidurdusjõu regulaatori ja pidurisadula tihendid, 
piduri peasilinder. Lisagarantii ei kata sõiduki ja pidurite (k.a. käsipiduri) 
mittekasutamisest tingitud rikkeid.

Jõuülekandesüsteem
Esi- ja tagasilla jõuülekandesüsteemi kuuluvad liikuvad osad, välja arvatud 
tihendite väsimisest tingitud lekked ja madalast õlitasemest tingitud rikked. 

Vedava telje rattalaagrid, veovõllid, kardaanülekande liigendid.

Välja arvatud veovõllide ja kardaanide kummikatted ja nende purunemisest 
tingitud rikked.

Kütusesüsteem (diisel ja bensiin)
Karburaator ja mehaaniline või elektriline kütuse etteandepump. 

Lisagarantii ei kata: 

• Mittekvaliteetse kütuse kasutamisest tingitud rikkeid; 

• Kütuse ja AdBlue lisaaine otsasaamise tõttu tekkinud liikuvate ja 
mitteliikuvate detailide purunemist/kulumist;

• Vale kütuse kasutamisest tekkinud rikkeid;

• Sõiduki valest kasutamisest tingitud tahmafiltri ummistumisega seotud 
rikkeid.
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Roolimisseadmed
Roolilatt, roolikarp, roolimehhanism, roolivõimendi hüdropump, välja arvatud 
tihendite väsimisest tingitud lekked ja madalast õlitasemest tingitud rikked.

Elektrisüsteem
Alaldiplokk, süütepool, pingeregulaator, suunatulerelee ja esiklaasi puhastite 
ja pesuri mootorid, starteri mootor ja mähised, kaasa arvatud tõmbe- ja 
hoidemähised ning generaator.

Korpused
Lisagarantiiga kaetud osa otsesest mehaanilisest või elektrilisest 
kahjustusest tingitud kahju korpustele ja mehaanilistele ning elektrilistele 
osadele korvatakse.

Kulumaterjalid
Kulumaterjalid nagu õlid, filtrid ja jahutusvedelik kaetakse siis, kui nende 
vahetamine on vajalik otseselt antud kindlustuskaitsega kaetud osa 
mehaanilise purunemise tõttu.

Lisavarustus
Müügijärgselt paigaldatud lisavarustusele ja selle paigaldusele annab 
garantii toote müüja ja paigaldaja.
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VÄLISTUSED:

• Lisagarantii nõuet ei võeta vastu, kui rikkest teatatakse hiljem kui 7 
päeva pärast selle ilmnemist.

• Lisagarantii ei kehti järgnevatel juhtudel:
» lühirendiautodena, operatiivsõidukitena või taksona kasutamisel;
» võidusõiduks või muul viisil aja peale võistlusteks kasutatavad 

sõidukid;
» mittestandardsed või modifitseeritud sõidukid;
» väliste või mehhaaniliste vigastuste korral.

• Lisagarantii kaotab kehtivuse, kui puuduvad tootja poolt ettenähtud 
korralised hooldused või ei teostata neid õigeaegselt (tolerants 1 kuu või 
1500 km).

• Lisagarantii ei hõlma järgnevatel põhjustel tekkinud probleeme/
kahjustusi:
» loomulik kulumine;
» veermiku detailidel on loomuliku kulumise piiriks 100 000 km;
» veermiku detailide puhul loetakse loomulikuks kulumiseks rohkem 

kui kahe detaili samaaegset kulumist või purunemist (n. õõtshoobade 
puhul lõtke või pukside purunemist);

» rooste;
» vedelike lekked;
» mistahes võõrkehad masinaosa sees või peal;
» ülekuumenemine, külmumine;
» sõiduki mitteotstarbeline kasutamine, hooletus.

• Lisagarantii ei hõlma järgnevatel põhjustel tekkinud probleeme/
kahjusid: valesti või halvasti teostatud remondi tagajärjed, valesti 
paigaldatud masinaosad, valesti või halvasti valmistatud või 
väljatöötatud masinaosad, mitte tootja poolt standardina või 
lisavarustusena paigaldatud masinaosad.

• Lisagarantii ei hõlma tulekahjust põhjustatud kahjusid ega 
liiklusõnnetuse poolt põhjustatud kahjustusi sõltumata sellest, kas 
sõidukikindlustus või kahjukindlustus need katab või mitte. Lisagaranii 
ei hõlma kolmandaid isikuid ega korva füüsilisi kehavigastusi.

• Lisagarantii ei hõlma üleujutuse, sõjategevuse, ülehelikiiruse lööklaine 
ega tuumaradiatsiooni põhjustatud kahjustusi.
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Nõude esitamine 
Kui Teie sõidukil tekib rike, võtke palun ühendust Nordauto Grupp OÜ-
ga. Juhul kui rikke parandamine ei ole kaetud käesoleva lepinguga, siis 
kohustute sõiduki osandamise ja remontimise kulud katma ise.

Lisagarantii üle andmine
Lisagarantii on seotud Teie sõidukiga ja tõstab selle väärtust uue omaniku 
jaoks, kui otsustate sõiduki maha müüa. Veenduge, et kõik Lisagarantiiga 
kaasnevad dokumendid antakse uuele omanikule üle. Uus omanik peab 
Lisagarantii üleandmisest Nordauto Grupp OÜ-d teavitama, et Lisagarantii 
jääks kehtima ja tema andmed saaksid registreeritud.

Lisagarantii on kehtiv ainult juhul kui sõidukile on teostatud 
kõik tootjatehase nõuetele vastavad korralised hooldused ning 
remonttööd ettevõttes Nordauto Grupp OÜ või sõiduki ametlikus 
esinduses kogu Lisagarantii perioodi jooksul.

Olen kätte saanud informatsiooni Lisagarantii kohta.

Nõustun Lisagarantii tingimustega ning kohustun sõidukit 
nõuetekohaselt kasutama ja hooldama. Loetletud tingimuste 
mittetäitmisel kaotab Lisagarantii kehtivuse.

Kliendi nimi ja allkiri:

Kuupäev:
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Nordauto Grupp OÜ esindus
Kadaka tee 72a,
12618 Tallinn
info@nordauto.ee
www.nordauto.ee

Autode müük ja hooldus

600 3659


