
Tingimused – Husqvarna Care pikendatud garantii 

1. Husqvarna standardgarantii

Husqvarna toote ostmisel saab ostja Husqvarna standardgarantii („standardgarantii“), mis annab 

tarbijatele kahe (2) aastase või professionaalidele ühe (1) aastase tootjagarantii. Husqvarna 

standardgarantii tingimused on täielikult kättesaadavad aadressil www.husqvarna.ee 

2. Husqvarna Care pikendatud garantii – tingimused

Käesolevad tingimused („pikendatud garantii tingimused“) reguleerivad Husqvarna ja ostja vahelisi 

õigusi ja kohustusi seoses konkreetsele Husqvarna tootele kohaldatava pikendatud garantii 

ostmisega. 

3. Mõisted

Käesolevate pikendatud garantii tingimuste tähenduses on alljärgnevalt loetletud mõistetel järgnev 

tähendus: 

tarbija – mistahes füüsiline isik, kes ostab toote isiklikuks kasutamiseks ja omamiseks; 

edasimüüja – Husqvarna volitatud edasimüüja; 

pikendatud garantii – jaotises 4 (Pikendatud garantii kohaldamisala) määraletud pikendatud 

garantii, mille Husqvarna annab ostjale käesolevas dokumendis toodud tingimustel; 

pikendatud garantii tingimused – käesolevad tingimused, sealhulgas käesolevates tingimustes 

viidatud dokumendid; 

pikendatud garantii periood – jaotises 5 (Garantiiperiood) sätestatud aeg; 

Husqvarna toode – asjakohane Husqvarna toode, mille ostja on koos pikendatud garantiiga 

ostnud; 

professionaal – mittetarbija; 

ostja – Husqvarna toote ostnud tarbija või professionaal; 

standardgarantii – jaotises 1. (Husqvarna standardgarantii) määratletud standardgarantii; 

standardgarantii tingimused – jaotises 1 (Husqvarna standardgarantii) nimetatud 

standardgarantiile kohaldatavad tingimused. 

4. Pikendatud garantii kohaldamisala

Koos Husqvarna tootega pikendatud garantii ostmisel antakse asjakohasele Husqvarna tootele 

vastavalt standardgarantii tingimustele pikendatud perioodiks (vastavalt jaotises 5. Garantiiperiood 

sätestatule) garantii, mis sõltub käesolevates pikendatud garantii tingimustes sätestatud 

tingimustest. 

Pikendatud garantii tähendab, et Husqvarna kas parandab või asendab tasuta omal äranägemisel 

jaotises 5 (Garantiiperiood) sätestatud aja jooksul defektse pikendatud garantiiga kaetava 

Husqvarna toote või osa Husqvarna tootest vastavalt (i) käesolevatele pikendatud garantii 

tingimustele, (ii) sõltuvalt käesolevates pikendatud garantii tingimustes sätestatud nõuete 

täitmisest ostja poolt ja (iii) järgides standardgarantii tingimustes sätestatud piiranguid ja erandeid. 

Pikendatud garantii saab osta ja selle müüb Husqvarna või Husqvarna volitatud edasimüüja 

tarbijale või professionaalile, kes ostab uue Husqvarna toote, millele pakutakse pikendatud 

garantiid. 



 

5. Garantiiperiood 

Pikendatud garantii ostmisel antakse asjakohasele Husqvarna tootele käesolevas jaotises 5 

(Garantiiperiood) sätestatud ajaks garantii. Pikendatud garantii garantiiperiood algab 

standardgarantii perioodi lõppemisel. Husqvarna tootele kohaldatav käesolevatest pikendatud 

garantii tingimustest sõltuv pikendatud garantii periood on loetletud alljärgnevas tabelis. 

Pikendatud garantii periood 

Husqvarna toote tüüp Tarbija Professionaal 

Husqvarna Automower® 3 aastat 2 aastat 

Bensiinimootoriga mootorsaed 1 aasta 1 aasta 

Husqvarna bensiinimootoriga 
muruniidukid 

1 aasta Pole kohaldatav 

 

Lisaks kohaldatakse järgmisi piiranguid: 

kahtluste vältimiseks kehtivad pikendatud garantiile kõik standardgarantii tingimustes 

sätestatud piirangud, muuhulgas, kuid mitte ainult see, et pikendatud garantii ei kehti 

kulumaterjalile. 

 

6. Nõuded garantii kohaldamiseks ja piirangud 

Husqvarna garantiikohustus sõltub ja hõlmab üksnes standardgarantii tingimustes ja käesolevates 

pikendatud garantii tingimustes sätestatut. Husqvarna garantiikohustused sõltuvad samuti 

käesolevatest pikendatud garantii tingimustest ja standardgarantii tingimustest tulenevate 

kohustuste täitmisest ostja poolt. 

Lisaks käesolevates pikendatud garantii tingimustes ja standardgarantii tingimustes sätestatule 

peab ostja täitma järgmisi nõudeid, mis on ostja poolt mistahes garantiinõuete esitamise 

eeltingimuseks. Kui ostja ei ole neid nõudeid täitnud, on pikendatud garantii kehtetu. 

a) Ostja ostab asjakohasele Husqvarna tootele pikendatud garantii ühe (1) aasta jooksul 

pärast uue Husqvarna toote ostmist. 

b) Ostja täidab ja kasutab Husqvarna toodet alates selle ostmise kuupäevast, st nii 

standardgarantii perioodil kui pikendatud garantii perioodil, vastavalt Husqvarna toote 

kasutusjuhendis sätestatule. 

c) Ostja hooldab Husqvarna toodet iga-aastaselt alates selle ostmise kuupäevast. Sellised 

hooldustööd viib läbi Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis tegutsev asjakohase 

Husqvarna toote Husqvarna volitatud teenuseosutaja. 

d) Husqvarna toode tuleb enne pikendatud garantii ostmise kuupäeva registreerida 

Husqvarna toodete registreerimissüsteemis. 

e) Husqvarna tootel peab olema tõestatud hooldusajalugu. 

f) Robotniidukite puhul peab paigaldustööd tegema Husqvarna volitatud edasimüüja. 

 

Kui ostja ei ole käesolevas jaotises 6 (Nõuded garantii kohaldamiseks ja piirangud) sätestatud 

nõudeid täitnud, on pikendatud garantii kehtetu. Kahtluste vältimiseks ei ole ostjal õigust saada 

tagasi pikendatud garantii eest makstud summat. 

 

 



7. Garantiinõue 

Pikendatud garantii perioodil tuleb garantiinõuded esitada edasimüüjale, kellelt Husqvarna toode 

osteti, või Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis tegutsevale asjakohase Husqvarna toote 

Husqvarna volitatud teenuseosutajale. 

Selline teade tuleb esitada mõistliku aja jooksul pärast defekti avastamist. 

Husqvarna vastutus piirdub asjakohase Husqvarna toote parandamise või asendamisega. 

Käesolevates pikendatud garantii tingimustes sätestatu on garantiinõuete üks ja ainus 

heastamisvahend. Ostjal ei ole õigust mistahes muudele heastamisvahenditele ega kahjutasudele. 

Kahtluste vältimiseks ei vastuta Husqvarna mistahes otsese ega kaudse kahju eest. 

8. Pikendatud garantii hind ja maksevahendid 

Ostja nõustub tasuma pikendatud garantii eest vastavalt kehtivale hinnakirjale. Pikendatud garantii 

kehtib ainult siis, kui ostja on pikendatud garantii eest tasunud. 

9. Isikuandmed 

Seoses garantiiga kaetud Husqvarna toote registreerimisega töötleb Husqvarna Group ostja 

isikuandmeid. Isikuandmete töötlemine Husqvarna Groupi poolt toimub vastavalt Husqvarna 

privaatsuspoliitikale, mis on saadaval aadressil www.husqvarna.ee 

 

Käesolevad pikendatud garantii tingimused ei mõjuta kuidagi ostjale kehtivate kohustuslike 

seadustega antud õigusi. 

http://www.husqvarna.ee/

