
 

 

 

 BVT Partners OÜ poolt antava garantii tingimused 

 

Alljärgnevalt on sätestatud üldised garantiitingimused, mille BVT Partners OÜ annab enda poolt 

müüdavatele kliima- ja ventilatsiooniseadmetele (edaspidi Seadmed): 
- BVT Partners OÜ annab enda müüdud Seadmetele 24 kuulise garantii; 

- Garantiiperiood  algab Seadme Ostjale üleandmisest või üleantuks lugemisest;  

- Garantiist tulenevate õiguste teostamise aluseks on Seadme ostu tõendav BVT Partners OÜ arve, 

millel ostjaks märgitud isik on garantii järgi õigustatud isikuks (edaspidi Ostja) ja Seadme 

seerianumber;  

- Garantiiperioodi kestel võimaldab BVT Partners OÜ garantii alusel Ostjale Seadme defektse detaili 

asendamise uue varuosaga. Muid õigusi garantii Ostjale ei anna;  

- Seadme defekteerimise ja varuosa vahetamise teostab Ostja. BVT Partners OÜ ei korva Seadme 

defekteerimise, varuosa vahetuse, tagastamise, saatmise, transpordi ega mistahes muid kulutusi ega 

kahjusid;  

- Ostja on kohustatud tagastama BVT Partners OÜ-le defektse detaili; 

- BVT Partners OÜ väljastab Ostjale varuosa saatelehe ja arvega. Kui Ostja tagastab defektse detaili BVT 

Partners OÜ-le 14 kalendripäeva jooksul alates arve väljastamisest, esitab BVT Partners OÜ Ostjale 

varuosa kohta kreeditarve. Defektse detaili BVT Partners OÜ-le tagastamata jätmisel või 

tagastamisega viivitamisel üle 14 kalendripäeva BVT Partners OÜ Ostjale kreeditarvet ei esita ning 

loetakse, et tegemist ei olnud garantiijuhtumiga. Sellisel juhul tuleb varuosa kohta esitatud arve 

tasuda; 

- Garantiiperioodi jooksul Seadmele garantii alusel antud uue varuosa garantii lõppeb samaaegselt 

Seadmele antud garantiiga; 

- BVT Partners OÜ ei vastuta Ostja ega kolmandate isikute ees mistahes otsesete ega kaudsete kahjude 

eest, mis on tekkinud seosed garantiilise Seadme rikkega. 

Garantii alla ei kuulu:  
- Seadme loomulik kulumine ning keskkonna mõjutuste tõttu tekkinud defektid; 

- Seadme kuluosad ega määrde- või muud ained (nt filtrid, õli, külmaaine jms); 

- Seadme valest kasutamisest tulenevad defektid; 

- Seadme valest paigaldusest tulenevad defektid; 

- Elektripinge kõikumisest tulenevad Seadme kahjustused; 

Garantii ei kehti: 
- Kui Seadet on garantiiperioodi jooksul remontinud või parandanud isik, kes ei oma vastavat pädevust 

(kutsekvalifikatsiooni); 

- Ostja on iseseisvalt Seadet täiendanud või modifitseerinud; 

- Külmaainet sisaldavate Seadmete puhul on paigalduse teostanud vastavat kutsetunnistust mitteomav 

isik. 

Garantii eelduseks on, et Seadmele on õigeaegselt teostatud kasutusjuhendis ette nähtud regulaarsed 

puhastus- ja hooldustööd vastavat pädevust omava spetsialisti poolt 

 


