Eluaegne värvigarantii

An Axalta Coating Systems Brand

Värvigarantii terveks sõiduki
elueaks
Vaid parim on piisavalt hea. See kehtib ka värvimaterjalide kohta.
Õige värv peab vastu terve sõiduki eluea.
Värvime sõiduki kiht kihi haaval - kruntvärv, täitevkrunt ja värv ning kõik kihid on omavahel täiuslikult sobitatud. Meie värv on
toonispetsiifiline, sobiva koostise ja kõrgläikega. Tegemist on
püsiva lahendusega, mis ei erine originaalviimistlusest.
Just seda Colorgarant pakubki. Võite meid usaldada. Üks tasuta
värvi ülevaatus aastas annab teile garantiiõiguse. Isegi kui teie
sõiduk vahetab korduvalt omanikku, jääb garantii kehtima - see on
suurepärane müügiargument.

Meisterliku värvimistöö viis
etappi
Puhastamine
Lahustage ja eemaldage sõiduki kerelt
mustus spetsiaalse puhastusvahendi abil
ning kõrvaldage jäätmed
keskkonnasõbralikul viisil.

Lihvimine
Eemaldage väiksemad defektid käsitsi ja
seadmete abil. Valmistage aluspind ette
edasisteks töödeks.

Kruntimine
Materjaliga sobiv õige kruntvärv tagab
suurepärase roostekaitse ja aitab järgmistel
kihtidel nakkuda.

Täitevkrundid
Sobivas värvitoonis täitevkrundid
tasandavad väiksemaid ebatasasusi ja
moodustavad sobiva aluspinna pealiskihile.

Värvimine
Sobiva värvitooni leidmine ja õige värvisegu
valmistamine on omamoodi kunst.
Pealiskiht ja läbipaistev kattelakk tagavad
pinnaläike.

Kõik tööd teostatakse kvaliteetsete Spies
Hecker värvitoodetega.

Colorgaranti garatiiprogramm

Garantii*

Kuupäev

Allikiri/tempel

1. aasta
2. aasta
3. aasta
4. aasta
5. aasta
6. aasta
7. aasta
8. aasta
9. aasta
10. aasta
* Põhjalikumat teavet garantiitingimuste kohta leiate järgmislt leheküljelt. Kui sõiduk
vahetab omanikku, kantakse garantii üle uuele omanikule.

Colorgarant
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1.1

Colorgaranti garantiiprogrammi tingimused
Colorgaranti programmi tingimuste kohaselt on
sertifitseeritud keretöökoda (edaspidi „keretöökoda“)
keretöökoda, mis on Spies Heckeri poolt sertifitseeritud ning
tegutseb kooskõlas Colorgaranti garantii
originaalremonditingimustega.
1.2 Colorgaranti garantii tingimuste kohaselt annab
sertifitseeritud keretöökoda, mille kontaktandmed leiate
nende tingimuste lõpust, garantii alltoodud kahjustustele.
Colorgarant pakub eluaegset garantiid. Kõnealusel juhul
tähendab see sõiduki eluiga. Colorgaranti garantii ei kehti
sõidukitele, mis on remondi hetkel vanemad kui üheksa
aastat. Sõiduki vanus arvutatakse alates
esmaregistreerimise kuupäevast. Colorgaranti garantii alla
kuuluva sõiduki omanik on kohustatud viima oma sõiduki
iga-aastasele ülevaatusele, mille kohta teeb keretöökoda
garantiiraamatusse vastava märke. Garantii kehtib
Eestimaal.
1.3 Colorgaranti garantii alla kuuluvad kahjustused kõrvaldab
keretöökoda tasuta.
1.4 Keretöökoda ega Spies Hecker ei vastuta kaudsete kahjude
eest, nt kliendi saamata jäänud tulu jne, mille on
põhjustanud remondile kulunud aeg.
1.5 Võimalike kaebuste nõuetekohaseks menetlemiseks on
klient kohustatud võtma arvesse punktides 4 ja 5 nimetatud
tingimusi.
1.6 Kui klient ei täida Colorgaranti garantii tingimusi, ei ole tal
õigust esitada selle garantii raames õigustatud nõudeid.
1.7 Colorgaranti garantii kehtib ainult garantiiraamatus
nimetatud sõidukitele. Colorgaranti garantii on tootepõhine
ja kantakse sõiduki müügi korral üle sõiduki uuele
omanikule.
1.8 Colorgaranti garantii raames saab nõudeid esitada ainult
keretöökojale. Spies Heckeri kaubamärgi vastu ei saa
nõudeid esitada.

Colorgaranti
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GARANTII ULATUS

Colorgaranti garantii alla kuuluvad:
2.1 Ainult need pinnad, mis on viimistletud volitatud keretöökoja
poolt osana Colorgaranti garantiist.
2.2 Kahjustused, mida ei ole põhjustanud kliendipoolne viga või
hooletus.
3
KAETAVAD KAHJUSTUSED JA VÄLJAARVAMISED
3.1 Colorgaranti garantii katab järgmised kahjustused:
3.1.1 Värvi luitumine (värvitooni kadumine) pigmendikahjustuste
tõttu.
3.1.2 Pealiskihi või mõne teise remondi käigus peale kantud kihi
mahakoorumine.
3.2 Colorgaranti garantii ei hüvita:
3.2.1 Mehaanilisi kahjustusi (kriimustused, hõõrdumised, kivide
tekitatud täkked) ja/või avariide käigus tekkinud kahjustusi.
3.2.2 Värvikahjustusi, mille on põhjustanud tugevatoimeliste
puhastusvahendite või vahade kasutamine ja/või
keskkonnamõjud.
4
4.1

4.2

4.3

NÕUETE LAHENDAMINE
Colorgaranti garantiinõude valideerimiseks peab omanik
viima sõiduki kokkulepitud kuupäeval ja kellaajal ning enda
kulul esialgse töö teostanud keretöökotta hindamisele ja
esitama vastava garantiiraamatu.
Garantiinõue on kehtiv vaid siis, kui klient võtab
keretöökojaga ühendust ühe nädala jooksul pärast
kahjustuse ilmnemist, et leppida kokku külastusaeg punkti
4.1 kohaselt. Pärast selle aja möödumist ei ole võimalik
garantiinõuet esitada.
Ülevaatus teostatakse kliendile tasuta. Kui ülevaatuse käigus
selgub, et nõude põhjuseks olnud kahjustus kuulub
Colorgaranti garantii raames hüvitamisele, teostab
keretöökoda remondi kliendile tasuta.

4.4 Keretöökojal on õigus uurida nõude põhjuseks olevat
kahjustust isegi siis, kui on olemas oht, et uurimine võib värvi
kahjustada.
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NÕUANDED VÄRVI HOOLDUSEKS
Sõiduki omanik peab järgima järgmisi hooldusnõuandeid:
Sõidukit võib pesta vaid pesulates, mis sõidukiga hoolikalt
ümber käivad.
Kasutada võib ainult sõiduki jaoks lubatud
puhastusvahendeid ja puhastusseadmeid.
Sõiduki värskelt värvitud osi ei tohi esimese kolme remondile
järgneva kuu jooksul pesta survepesuriga.
ÕIGUSLIK VASTUTUS MATERJALI DEFEKTIDE EEST
Õiguslik vastutus materjali defektide eest kehtib lisaks
Colorgaranti garantiile ning ei ole viimase poolt mõjutatav.
Colorgaranti garantii raames pakutavate teenuste puhul ei
tunnustata nõudeid, mis on seotud õigusliku vastutusega
materjali defektide eest.
OSALINE KEHTETUKS TUNNISTAMINE
Nende tingimuste mõnede nõuete kehtetuks osutumise ei
muuda kehtetuks ülejäänud tingimusi. See ei kehti, kui
lepingu täitmine valmistab ühele osapooltest ebamõistlikke
raskusi.

Sõiduki ja remondi andmed
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