Veho takuu, ehdot:
Laajuus
Veho Takuu kattaa kaikki seuraavalla sivulla luetellut rikkoutuneet komponentit ja joille muut takuuehdot eivät aseta rajoituksia.
Veho Takuuseen ei sisälly niitä osia, jotka kuuluvat osana normaaliin huoltoon tai määräaikaiseen kunnossapitoon, poikkeavat
auton normaalista toimitussisällöstä tehtaalta, eikä normaaliin kulumiseen, kuten mm. säädöt, voitelut, puhdistukset, päivitykset,
ohjelmoinnit, korkea öljynkulutus, tiivisteet, laakerit, ketjut, remmit, hihnat, jarrulevyt, jarrupalat, jarrukengät sekä kumiosat. Veho
Takuu ei korvaa myyntihetkellä olevia vikoja riippumatta komponentista tai vahinkoja, jotka kuuluvat valmistajan päästövastuun
piiriin sekä valmistajan tai jonkun muun viallisia komponentteja koskevan, pidennetyn vastuun piiriin. Veho Takuun korvaamalla
vialla tarkoitetaan poikkeamaa auton normaalista laadusta käytettynä myydyssä autossa, kun huomioidaan auton tyyppi, malli, ikä,
ko. autolle tyypilliset korjaukset, ajomäärä ja luonnollinen kuluminen.
Sopimus
Takuu on tässä todistuksessa mainitun ostajan ja myyjän (Veho Autotalot Oy) välinen sopimus. Myyjä korvaa kaikki tähän
takuuseen liittyvät vahingot edellyttäen, että myyjä on antanut korjauksille hyväksyntänsä etukäteen.
Auton korjaus ja vahinkoilmoitus
Korvausta vahingoista, jotka ilmoitetaan myöhemmin kuin seitsemän päivää vahingon tapahtumisesta ja/tai takuuajan
umpeenmenosta, ei korvata. Vahingosta on tehtävä ilmoitus Veho Autotaloille (puh. 010 569 8050), joka osoittaa tämän jälkeen
autolle korjauspaikan. Työn tilaaja maksaa korjaukset, jotka on tehty ennen kuin ilmoitus on tehty em. numeroon ja korjaukselle on
saatu hyväksytty päätös. Auto korjataan Veho Takuun piirissä vikaa tai vahinkoa edeltävään kuntoon.
Huolto
Vahingon käsittely, viasta riippumatta, edellyttää, että ajoneuvo on huollettu Suomen virallisen maahantuojan ohjeiden mukaisesti.
Huollot on tehtävä takuun aikana ehdottomasti myyntiyrityksen hyväksymässä huoltokorjaamossa. Ensisijaiset huoltopaikat ovat
Veho Autotalojen (puh. 010 569 8080) tai Vaihto+ huoltoketjun huoltokorjaamot (puh. 010 569 8060). Kaikki auton huoltoohjelman mukaiset huollot tulee olla tehty ja dokumentoitu auton alkuperäiseen huoltokirjaan ja huoltokirja pitää aina esittää
korjaamolle auton ollessa korjattavana tai huollossa.
Ajoneuvon käyttöalue
Ajoneuvoa on käytettävä normaalissa liikenteessä. Mikäli vahinko sattuu autokilpailun, taksitoiminnan, ajokoulutoiminnan,
ajoharjoittelun, maastoajon tai muun äärimmäisen käytön yhteydessä. Veho Takuu ei korvaa auton korjausta.
Ulkopuolinen vaikutus
Vahingonkorvausvaatimus hylätään, mikäli sen syynä on suoraan tai epäsuorasti korroosio, tulipalo, vesivaurio, varkaus,
onnettomuus, puutteellinen huolto, jäätyminen, lainrikkomus, auton rakennemuutokset (mukaan lukien matkamittari),
väärinkäyttö tai muu ulkopuolinen vaikutus. Tähän sopimukseen ei sisälly myyntihetkellä olevia vikoja, jotka kuuluvat valmistajan
päästövastuun piiriin sekä valmistajan tai jonkun muun viallisia komponentteja koskevan, pidennetyn vastuun piiriin.
Ajoneuvon omistajan vastuu
Mikäli syntyy epäilys, että ajoneuvossa on vikaa, on otettava välittömästi yhteys Veho Autotaloihin puh. 010 569 8050. Mikäli
viallista ajoneuvoa kuljetetaan ja se aiheuttaa näin seurannaisvaurioita, takuu korvaa ainoastaan alkuperäisen vian. Auton
omistajalla on vastuu rajoittaa vahinkoa kohtuuden rajoissa.
Maantieteelliset rajat
Vahingot selvitetään/korvataan ainoastaan Suomessa (sis. Ahvenanmaan).
Muuta
Tämä takuu on täydennys eikä se rajoita Suomen lain mukaisia oikeuksia.

