
 
 

  

Filter üldised garantiitingimused 2020 
 
Filter ettevõtted annavad oma Kaubale garantii tingimusel, et kauba ostja on järginud kõiki maksetingimusi.  
 
Garantii kehtib Kauba esmasele ostjale. 
 
Kui ei ole kokku lepitud teisiti, kehtib müüdud Kaubale garantii, mis kestab 12 (kaksteist) kuud alates 
tarnepäevast, kuid mitte rohkem kui 18 (kaheksateist) kuud valmistamise kuupäevast. Tarnitud varuosade 
garantiiaeg on 6 (kuus) kuud. 
 
Erandid:  
 põleti düüsid – garantii puudub; 
 filtermaterjalid – garantii puudub; 
 filterelemendid – garantii puudub; 
 kauba kuluvad osad – garantii puudub. 
   
Garantii puudutab ainult materjali- ja valmistamise defekte ning katab ainult neid vigu, mille kohta ostja 
esitab reklamatsiooni 14 päeva jooksul vea avastamisest. Ostja peab esitama andmed selle kohta, kust ja 
millal on Kaup ostetud (arve või saatelehe number) ning andma täpse vea kirjelduse (vt Filter garantii-
tingimuste lisa. Reklamatsiooni esitamise vorm).  
 
Kauba garantii pikeneb garantiijuhtumi lahendamise aja võrra, mille jooksul ei olnud võimalik kaupa kasu-
tada. 
 
Garantii tingimused: 
 kauba paigaldamise juures on järgitud kehtivaid määrusi ning paigaldusjuhendeid; 
 garantiiperioodil regulaarset hooldust vajav Kaup on nõuetekohaselt hooldatud Filter ettevõtte või tema 

poolt volitatud hooldaja poolt; 
 nõudmisel toimetatakse Kaup Filter ettevõttele kontrollimiseks; 
 kontrollimisele saadetav Kaup peab olema puhas ja Kauba küljes ei tohi olla sinna juurde mittekuuluvaid 

osi. Kompressoriga peab olema kaasas käivitusrelee; 
 tagastatud Kaup ei tohi olla määrdunud ega vigastatud; 
 Kaup peab olema puhastatud nii, et selle käsitsemine ei põhjusta ohtu inimesele ega ümbritsevale 

keskkonnale.  
 tagastatud Kaup peab olema komplektne, sealt ei tohi puududa üksikuid detaile ega kooste; 
 transpordikulud jäävad ostja kanda. 
 
Garantii ei kata defektse Kauba demontaaži, montaaži ja transpordiga seotud kulutusi, defektse Kauba 
tõttu tekkinud kahju, saamata jäänud tulu ega muud kahju.  
 
Garantii kehtib Eesti Vabariigi territooriumil kauba üleandmise kohas. Kui kaup on kasutusel väljaspool 
Eesti Vabariiki siis garantiijuhtumi puhul korraldab ostja kauba transpordi kauba üleandmise kohta või 
müüja esindaja lähetuse kauba asukohta kauba defekteerimiseks ja/või remondiks ning tasub kauba 
transpordi või müüja esindaja lähetuskulude eest. 
 
Garantii ei kata vigu, mis on tingitud: 
 kauba väärast paigaldusest, käsitlemisest või hooldusest  
 kauba ebanormaalsetest kasutustingimustest; 
 liiga suurest toitepinge kõikumisest või ülekoormusest; 
 vääramatust jõust tingitud kahjustustest; 
 õlipumbas olevast veest või ebapuhtusest; 
 vee või käsitletava keskkonna ebapuhtusest. 
 
Garantii lakkab, kui: 
 Kaupa muudetakse või parandatakse Filter ettevõtte loata; 
 Kaupa kasutatakse eesmärgil, milleks ta ei ole ette nähtud; 
 Kaup on kahjustunud transportimisel või tõstmisel selleks mittesobival viisil; 
 Kaup on kahjustunud ladustamisel niiskes või muus osas sobimatutes tingimustes. 
 
 



 
 

  

Filter Reklamatsiooni esitamise vorm 
 
Reklamatsiooni esitaja: 
Ettevõtte nimi:  
Ettevõtte aadress:  
Kontaktisik: 
nimi; telefoni nr; e-mail:  

 

Kaup: 
Nimetus:  
Tootekood;  
seerianumber: 

 

Tellimuse nr ja kuupäev 
või 
Saatelehe nr ja kuupäev 
või 
Projekti lepingu nr 

 

Probleemi kirjeldus: 

 
 
 
 

Võimalik põhjus: 
 

Tähelepanu!  Kui soovite tuua kauba defekteerimiseks ja/või remondiks Filter 
kontorisse/töökotta või saata edasi tarnijale defekteerimiseks on vaja: 
 enne toote demonteerimist dokumenteerida kasutusolukord ja -tingimused 

(teha fotod või video, fikseerida tööparameetrid) 

 hoiduda kauba vigastamisest demonteerimise ja transpordi käigus 

 puhastada kaup nii, et selle käsitlemine ei põhjusta ohtu inimesele ega 
ümbritsevale keskkonnale 

Ohutusinfo kauba kohta: (vajalik alla kriipsutada!) 

Toote käsitlemine on ohutu. 

Toode vajab käsitlemisel järgnevate erinõuete järgimist: (kirjeldada ohutusnõuded) 

 

 

 

Kaubal oli kokkupuude gaasi või vedelikuga, mis on... (vajalik alla kriipsutada!)  

radioaktiivne,       plahvatusohtlik,       korrodeeruv,       toksiline,       kahjulik,     

biokahjulik,       tuleohtlik,       ohutu. 

Eeltoodud info saatke palun e-mailile  filter@filter.ee, või oma kontaktisikule Filter 
ettevõttes. 

 


