REHVIDE LISAGARANTII
AD TYRES INTERNATIONAL SLU, Andorra seaduste alusel vormis societat limitada unipersonal
tegutsev ettevõte kapitaliga 1 000 000 eurot, registreeritud Andorra äri- ja ettevõtete registris numbri
all 16339, peakorteriga aadressil Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num.
1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Andorra Vürstiriik), e-post: cm@adtyre.com, tel:
+376 810 888, (edaspidi „garantiiandja“) pakub oma rehvitoodete müügi lisateenusena
müügigarantiid, mille tingimused on sätestatud allpool.

1. MÄÄRATLUSED
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Kättesaamiskviitung

– müügi üldtingimuste punktis 1 esitatud määratlus.

Garantiisaaja

– klient, kes on koos ühe rehvi ostmisega saidilt võtnud rehvide
lisagarantii.

Müügi üldtingimused

– Rehviliidri müügi üldtingimused.

Klient

– garantiiandja tarbijast klient, kes on või ei ole rehvide lisagarantii
garantiisaaja.

Tarbija

– füüsiline isik, kes tegutseb eesmärkidel, mis ei ole seotud tema
ärilise,
tööstusliku,
väikeettevõtlusalase,
kutsealase
või
põllumajandusliku tegevusega.

Garantiileping

– punktis 2 esitatud määratlus.

Tagasivõtmise periood

– punktis 10 esitatud määratlus.

Vääramatu jõud

– sündmus, mis ei allu kohustatud poole kontrollile ja mida ei saa
lepingu sõlmimise ajal mõistlikkuse piires ette näha, mille tagajärgi ei
ole võimalik asjakohaseid meetmeid võttes vältida ning mis takistab
kohustatud poolel oma kohustusi täita.

Garantiiandja

– ettevõte AD TYRES INTERNATIONAL SLU, kelle andmed on ära
toodud selle lepingu preambulis.

Rehv

– garantiiandja poolt saidil müüdud rehv.

Sait

– garantiiandja veebisait aadressil rehviliider.ee.

Tagasivõtmisõiguse
omanik

– punktis 10 esitatud määratlus.

2. EESMÄRK
Selle lepingu (edaspidi „garantiileping”) eesmärgiks on sätestada rehvide lisagarantii tingimused.
Rehvide lisagarantii on „müügigarantii” Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2019. aasta
direktiivi (EL) 2019/771 (kaupade müügilepingute teatavate aspektide kohta, millega muudetakse
määrust (EL) 2017/2394 ja direktiivi 2009/22/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks direktiiv 1999/44/EÜ)
artikli 2 punkti 12 ja artikli 17 tähenduses.
Selle lisagarantiiga kohustub garantiiandja allpool toodud tingimustel tagama, et garantiisaaja ostetud
rehv või rehvid on purunemise ja kühmude suhtes vastupidavamad kui tavapärase kasutuse puhul
ootuspärane.
Seaduslike garantiidega antakse üldine garantii rehvidele, mis ei vasta tavapärase kasutuse nõuetele
või ei sobi kasutuseks, milleks need on ette nähtud. Ent nende garantiide alusel on kliendil harva
võimalus saada rehvi purunemise või kühmude korral asendusrehv.
See rehvide lisagarantii annab garantiisaajale suurema kaitse rehvi purunemise või kühmu korral selles
garantiilepingus sätestatud tingimustel. Teisisõnu on rehvide lisagarantii näol tegemist seadusliku
garantii laiendusega garantiisaaja kasuks.
Garantiisaaja tähelepanu juhitakse asjaolule, et rehvide lisagarantii ei ole kindlustustoode, sest ei
kindlusta garantiisaajat väliste riskide suhtes, mis puudutavad rehvide vastupidavust, mille
garantiiandja kohustub garantiisaajale tagama. Garantiisaaja võib omal vabal tahtel ja sõltumata sellest
rehvide lisagarantiist osta nende riskide (vandalismiaktid, õnnetused jne) katmiseks kindlustustoote
mõnelt kindlustusettevõttelt.
See garantiileping on saadaval saidil ning antakse garantiisaajale püsival andmekandjal müügi
üldtingimustes määratletud kättesaamiskviitungi lisadokumendina.
Garantiileping loetakse sõlmituks kättesaamiskviitungi väljastamisel.
Garantiiandja säilitab kirjaliku garantiilepingu kümne aasta jooksul alates garantiilepingu sõlmimisest.
Garantiisaajal on juurdepääs arhiveeritud garantiilepingule garantiiandjale esitatud lihttaotluse alusel
(https://www.rehviliider.ee/kontakt).
Garantiisaaja on teadlik, et selle garantiilepingu sõlmimisel on ta kohustatud garantiiandjale tasuma
garantiilepingu hinna.

3. SÕLTUMATUD SEADUSLIKUD GARANTIID
Sõltumata sellest, kas rehvide lisagarantii võetakse või mitte, annab ettevõte AD TYRES
INTERNATIONAL SLU kõigile oma rehvidele kohaldatavad seaduslikud garantiid.
Kliendil on kaupade mittevastavuse korral seaduslik õigus esitada garantiiandja vastu tasuta kaebus,
ilma et see mõjutaks rehvide lisagarantiid.
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4. GARANTIITINGIMUSED
Rehvide lisagarantii kehtib ainult ühele või mitmele rehvile, mille garantiiandja on saidi kaudu
müünud garantiisaajale, kes on ühe või mitme rehvi ostmisega samal ajal võtnud rehvide lisagarantii ja
tasunud selle eest nõutava summa.
Rehvide lisagarantii kohaldamisalasse ei kuulu:




muude toodete kui rehvide müük või mis tahes teenuste osutamine garantiiandja poolt
garantiisaajale;
saidi kaudu ühe või mitme rehvi müük kliendile, kes ei ole ühe või mitme rehvi tellimuse
esitamise ajal rehvide lisagarantiid võtnud või selle eest tasunud.
kõik rehvid, mille ühe tüki hind koos kõigi maksudega on üle 150 €.

Garantiisaaja tähelepanu juhitakse asjaolule, et tellimuse esitamisel võetud rehvide lisagarantii kehtib
ainult selle tellimuse rehvidele ja mitte kõigile tehtud või tulevikus tehtavate tellimuste rehvidele,
millele pole võetud või ei võeta eraldi garantiid.

5. HIND
Rehvide lisagarantii hinna arvutamisel võetakse aluseks ühe rehvi garantiihind, milleks on koos kõigi
maksudega kolm eurot ja nelikümmend üheksa senti (3,49 €), ja seda kohaldatakse kõigile sama
tellimuse rehvidele.
Garantiisaaja ei saa rehvide lisagarantiid võtta ainult osadele tellimuses sisalduvatele rehvidele, välja
arvatud juhud, kus üks tellimus sisaldab ühte või mitut rehvi, mille hind koos kõigi maksudega on üle
150 € (vt punkt 4). Kui garantiisaaja soovib võtta garantiid ainult osadele tellimuses sisalduvatele
rehvidele, peab ta need vormistama eraldi tellimusena.
Rehvide lisagarantii hinna maksmisele kohaldatakse müügi üldtingimuste punkti 6.

6. TERRITORIAALNE KEHTIVUS
See rehvide lisagarantii kehtib rehvidele, mis tarnitakse Eesti territooriumile.

7. KEHTIVUSAEG
See rehvide lisagarantii kehtib alates vormistamise kuupäevast kuni garantii all oleva rehvi
asendamiseni, kui rehvi kahjustus kuulub rehvide lisagarantii alla kooskõlas selle garantiilepingu
punktiga 8, ja maksimaalselt üks (1) aasta. See tähendab, et rehvide lisagarantii lõpeb garantii all oleva
rehvi asendamisega või nimetatud ühe (1) aasta möödumisel, olenevalt sellest, kumb juhtub
esimesena.
See kehtivusaeg on muutumatu ja ükski osapool ei saa garantiilepingut lõpetada varem, välja arvatud
juhul, kui see on seadusega ette nähtud või kui klient kasutab oma tagasivõtmisõigust.
Garantii all oleva rehvi asendamise korral saab garantiisaaja vormistada asendusrehvile uue rehvide
lisagarantii, kui ta seda soovib.
Selles punktis sätestatud kehtivusaega ei saa ühelgi juhul vaikimisi uuendada.
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Mis tahes soodustust, mille garantiiandja on vabatahtlikult garantiisaajale andnud pärast siinses
punktis sätestatud kehtivusaja lõppemist, ei saa ühelgi juhul võtta selle garantiilepingu kehtivuse
jätkumisena.

8. GARANTII SISU
Selle rehvide lisagarantii alusel on garantiisaajal õigus rehvi ühele (1) asendamisele rehvi purunemise
või kühmu korral, mis on juhtunud või tekkinud pärast rehvi kohaletoimetamist ja rehvi sisemise
põhjuse otsese tagajärjena, kui antud rehvi vastupidavus osutus väiksemaks võrreldes rehviga, millele
garantiiandja andis garantii siinse rehvide lisagarantii alusel.
Selle rehvide lisagarantii alla ei kuulu rehvi purunemised või kühmud, mis on juhtunud või tekkinud
rehvi välise põhjuse otsesel tagajärjel ja eelkõige järgmistel põhjustel:


garantiisaaja või kolmanda isiku (garantiiandja, tema teenuseosutajate või partnerite suhtes)
viga või hooletus rehvi või rehvide paigaldamisel või käsitsemisel;



liiklusõnnetus;



vandalismiakt või garantiisaaja või kolmanda isiku tahtlik tegu;



sõiduki mehaaniline puudus;



tulekahju, plahvatus või otsene kokkupuude kaupadega, mis on ohtlike veoste rahvusvahelise
autoveo Euroopa kokkuleppe (ADR) tähenduses ohtlikud kaubad, või



vääramatu jõud.

Rehvi asendamiseks antakse garantiisaajale sooduskood, millega ta saab tasuta tellida sama rehvi või
kui sama rehvi pole saadaval, siis vähemalt sama kvaliteediga rehvi.
Olenemata eeltoodust tasub asendusrehvi kohaletoimetamise kulud garantiisaaja.

9. GARANTII KOHALDAMINE
Rehvide lisagarantii kasutamiseks tuleb garantiisaajal minna saidil oma kontole ja esitada sellekohane
taotlus. Garantiisaaja peab esitama kahjustunud rehvist või rehvidest fotod.
Pärast taotluse saamist on garantiiandjal kümme (10) päeva kahjustuse analüüsimiseks ja
garantiisaajale ekspertiisi tulemustest teavitamiseks.
Kui kahjustus kuulub rehvide lisagarantii alla, edastab garantiiandja kolme (3) päeva jooksul pärast
eespool nimetatud ekspertiisiperioodi lõppemist garantiisaajale sooduskoodi, millega garantiisaaja
saab tellida tasuta asendusrehvi või -rehvid.
Kui kahjustus ei kuulu rehvide lisagarantii alla, saadab garantiiandja garantiisaajale asendamisest
keeldumise kohta e-kirja kolme (3) päeva jooksul pärast eespool nimetatud ekspertiisiperioodi
lõppemist.
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10. TAGASIVÕTMINE
Tagasivõtmisõiguse omanikuks (edaspidi „tagasivõtmisõiguse omanik“) on:


tarbijast klient, kui garantiileping on sõlmitud kaugmeetodil, telefoni teel või väljaspool
äriruume;



äriklient, kui garantiileping on sõlmitud väljaspool äriruume, kui lepingu ese ei kuulu
ärikliendi põhitegevuse hulka ning kui ärikliendi ettevõttes töötab kuni viis töötajat.

Tagasivõtmisõiguse omanikul on aega neliteist (14) päeva (edaspidi „tagasivõtmise periood“) oma
tagasivõtmisõiguse kasutamiseks, ilma et ta peaks oma otsust põhjendama või kandma muid kulusid
kui need, millele selles punktis on viidatud.
Tagasivõtmise periood algab garantiilepingu sõlmimisega.
Tagasivõtmise perioodi hulka ei arvestata garantiilepingu sõlmimise päeva. Tagasivõtmise periood
algab esimese päeva esimese tunni algusega ja lõpeb tagasivõtmise perioodi viimase päeva viimase
tunni lõppemisega. Kui tagasivõtmise periood lõpeb laupäeval, pühapäeval, riigipühal või vabal
päeval, pikeneb tagasivõtmise periood kuni esimese järgneva tööpäevani.
Tagasivõtmisõiguse kasutamiseks peab tagasivõtmisõiguse omanik teavitama garantiiandjat oma
tagasivõtvast otsusest, saates enne tagasivõtmise perioodi lõppemist garantiiandjale e-kirja teel
(https://www.rehviliider.ee/kontakt) järgmise vormi, mis peab olema nõuetekohaselt täidetud, ja
avaldama oma ühemõttelist soovi garantiist loobumiseks. Tagasivõtmisõiguse kasutamise
tõendamiskohustus lasub tagasivõtmisõiguse omanikul.
Tagasivõtmisõiguse kasutamise korral tagastab garantiiandja tagasivõtmisõiguse omanikule kogu
makstud summa ilma põhjendamatu viivituseta neljateist (14) päeva jooksul alates kuupäevast, kui
teda teavitatakse tagasivõtmisõiguse omaniku otsusest garantiist loobuda.
Garantiiandja kasutab tagasimakse tegemiseks sama makseviisi, mida tagasivõtmisõiguse omanik
kasutas esmase tehingu sooritamisel, välja arvatud juhul, kui tagasivõtmisõiguse omanik on andnud
selgesõnalise nõusoleku muu makseviisi kasutamiseks ning kui tagasimaksega ei kaasne
taganemisõiguse omanikule kulusid.
Kui tagasivõtmisõiguse omanik soovib, et rehvide lisagarantii hakkaks kehtima enne tagasivõtmise
perioodi lõppemist, võtab garantiiandja temalt selgesõnalise mis tahes viisil tehtud taotluse, kui leping
on sõlmitud kaugmeetodil, ja paberkandjal või püsival andmekandjal taotluse, kui leping on sõlmitud
väljaspool äriruume.
Tagasivõtmisõiguse omanik, kes kasutab tagasivõtmise õigust garantiilepingu puhul, mille täitmine on
tema selgesõnalisel soovil alanud enne tagasivõtmise perioodi lõppu, tasub garantiiandjale kuni
tagasivõtvast otsusest teavitamiseni osutatud teenuse eest summa, mis on proportsionaalne
garantiilepingus sätestatud teenuse kogusummaga. Kui kogusumma on ülemääraselt suur, arvutatakse
tasumisele kuuluv summa osutatud teenuse turuväärtuse alusel.
Tagasivõtmisõigust kasutanud tarbija ei pea midagi tasuma, kui garantiiandja pole saanud tema
selgesõnalist taotlust, nagu selles artiklis kirjeldatud.
Tagasivõtmisõiguse kasutamisega lõpeb osapoolte garantiilepingu täitmise kohustus.
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11. ISIKUANDMED
Isikuandmeid, mida müüja kogub kliendi kohta müügitehingu raames, töödeldakse automatiseeritult ja
müüja ainuisikuliselt määrab andmetöötluse vahendid ja eesmärgi ning vastutab isikuandmete
töötlemise eest Andorra 18. detsembri 2003. aasta seaduse 15/2003, mis käsitleb isikuandmete kaitset,
artikli 3 lõike 4 tähenduses.
Klient saab tutvuda saidi privaatsuspoliitikaga ja küpsiste kasutamisega põhimõtetega, et viia end
kurssi isikuandmete müüjapoolse töötlemise ja säilitamise tingimustega.

12. VÄÄRAMATU JÕUD
Vääramatu jõu korral, mis põhjustab kohustatud poole jäädava võimetuse, lõpetatakse garantiileping
automaatselt ja pooled vabastatakse kohustustest.
Vääramatu jõu korral, mis põhjustab kohustatud poole ajutise võimetuse, peatatakse garantiilepingu
kohustuste täitmine, välja arvatud juhul, kui sellest tingitud viivitus on piisav garantiilepingu
lõpetamiseks.
Kui üks osapooltest pole võimeline mõnda lepingujärgset kohustust täitma, vabastatakse see osapool
tasumisele kuulunud summa maksmisest, kui osapoole võimetus on tingitud vääramatust jõust ja on
jäädav, välja arvatud juhul, kui osapool oli lubanud selle summa tasuda mis tahes tingimustel või kui
talle oli eelnevalt selleks ametlik ettekirjutus tehtud.

13. PEALKIRJAD
Garantiilepingus on pealkirju kasutatud ainult mugavuse huvides ning need ei mõjuta garantiilepingu
sätete tähendust ega struktuuri.
Kui tekib vastuolu mõne punkti pealkirja ja punktis sätestatu tõlgendamise vahel, kuulutatakse pealkiri
olematuks.

14. KEHTIVUS
Kui garantiilepingu üks või mitu sätet on mõne seaduse, eeskirja või pädeva jurisdiktsiooni lõpliku
otsuse alusel kehtetud, kirjutamata või jõustamatud, tuleb seda sätet või neid sätteid pidada
garantiilepingust eemaldatava(te)ks. Ülejäänud garantiilepingu sätted jäävad kehtima, välja arvatud
juhul, kui üks osapooltest tõendab, et tühistatud säte või sätted on olulised ja otsustava tähtsusega ning
et ilma nendeta poleks ta lepingut sõlminud.

15. TOLERANTS
Asjaolu, et üks osapool ei osuta teise osapoole mõne lepingust tuleneva kohustuse täitmata jätmisele,
ei saa tõlgendada selle kohustuse täitmise nõudmisest loobumisena, kui aegumistähtaeg pole möödas.

16. KOHALDATAV ÕIGUS
Sellele garantiilepingule kohaldatakse Andorra õigust.
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Sellele vaatamata ei saa Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. juuni 2008. aasta määruse (EÜ) nr
593/2008 (nn Rooma I määrus) artikli 6 lõike 2 kohaselt Andorra õigus jätta Euroopa tarbijat ilma
kaitsest, mis on talle ette nähtud selliste sätetega, millest ei saa kõrvale kalduda ja mis oleksid
kohaldatavad, kui lepingus ei oleks viidatud kohaldatavale õigusele.

17. VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 524/2013 artikli 14
lõikega 1 teavitame teid võimalusest kasutada vaidluste lahendamiseks Euroopa Komisjoni pakutavat
vaidluste veenipõhise lahendamise platvormi (ODR-platvorm), mis asub siin: vaidluste veebipõhine
lahendamine.
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