Toimitusehdot
Tilaamalla moottorin tai vaihdelaatikon hyväksytte toimitus ja takuuehdot sekä
asennusohjeet.
Takuuaika alkaa pääsääntöisesti toimituspäivästä, mutta sopimuksen mukaan
myös myöhemmin, kuitenkin max. 2 viikkoa siitä kun tuote on meiltä lähtenyt.
Tarkistakaa tuote heti kun se saapuu, väärästä tuotteesta on ilmoitettava 2 viikon
sisään tuotteen saapumisesta. Mahdollisista kuljetusvaurioista tai väärästä
tuotteesta on ilmoitettava välittömästi. Tarkistakaa tuotteen sopivuus. Mikäli
tuotteen sopivuutta ei tarkisteta ennen asennusta, kaikki muodustuneet kulut ovat
Tilaajan vastuulla.
Jos moottorissa havaitaan puutteita tai vikoja ennen asennusta tai asennuksen
aikana, tulee näistä ilmoittaa välittömästi.
Takuu on voimassa ainostaan silloin, kun moottori tai vaihdelaatikko on asennettu
näiden takuu- ja asennusohjeiden sekä kyseisen autovalmistajan antamien
ohjeiden mukaan.
Takuuaika on aina tapauskohtainen.
Moottoria tai vaihdelaatikkoa ei saa missään tilanteessa avata tai korjata ilman
Suomen Vaihto-Osa Oy:n suostumusta. Avaamalla, purkamalla tai
korjaamalla moottoria tai vaihdelaatikkoa takuuaikana tai asennuksen yhteydessä
ilman suostumusta, takuu raukeaa.
Varmistakaa aina syy, miksi "vanha" moottori tai vaihdelaatikko on rikkoutunut.
Takuu ei ole voimassa mikäli autoa on "viritetty" esim ohjelmoimalla tms.
Selvittäkää ennen viallisen moottorin tai vaihteiston irroitusta ohjainlaitteiden versiot
ja vikakoodit. (dokumentti säilytettävä)
Autoa ei saa ottaa käyttöön mikäli vikakoodeja on päällä! (dokumentti säilytettävä)
Moottori ilman apulaitteta sisältää: Alakerran, lohkon, sylinterikannen
venttiilikoneistoineen sekä nokka-akselin tai akselit ja öljypohjan.
Apulaitteilla olevat moottorit ovat tapaus kohtaisia ja niiden sisältö räätälöidään aina
Tilaajan kanssa. Apulaitteilla ei ole takuuta.
Hammashihnalla olevat moottorit toimitetaan pääsääntöisesti ilman jakopään osia.
Suosittelemme että hammashihna, kiristimet ja muut jakopäähän liittyvät osat
esim.vesipumppu uusitaan.
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Takuu ei koske jakopäänosia tai niiden aiheuttamia rikkoontumisia. Mikäli moottorin
yhteydessä on toimittettu uudet jakopään osat, on niissä tuotetakuu. Takuu ei koske
käytettyjen automaattilaatikoiden mukana tulevaa turbiinia/momentinmuunninta.
Jakoketjullisissa moottoreissa on tarkistettava AINA jakoketjun, kiristimien ym. kunto ja
toiminta. HUOM! Ajoitus tarkistettava AINA! Takuu ei koske jakopään osia tai niistä
johtuneita rikkoutumisia. .l\WHW\LVVlWXRWWHLVVDWDNXXHLNRVNHWLLYLVWHLWlHLNlWLLYLVWHYXRWRMD
7DUNLVWDNDDWLLYLVWHLGHQNXQWRHQQHQDVHQQXVWD

7DNXXRQP\\MlQYDSDDHKWRLVHVWLP\|QWlPlOLVlWXUYDWXRWWHHOOHMDQlLQROOHQYDDGLPPH
HWWlPLNlOLWXRWWHHQRPLVWDMDYDLKWXXVLLWlLOPRLWHWDDQP\\MlOOH7XRWWHHQNl\WW|WDUNRLWXV
HLVDDP\|VNllQROHQQDLVHVWLPXXWWXDHVLPHUNLNVL\NVLW\LVNl\W|VWlDPPDWWLNl\WW||Q
LOPDQP\\MlQVXRVWXPXVWD(ULNVHHQWLODWWXNl\WHWW\WDLNXQQRVWHWWXWXRWHMRVWDWLODDMDOOHRQ
DQQHWWXNLUMDOOLVHHQWDUMRXVS\\QW||QYDVWDXVNLUMDOOLVHVWLHLROHLQWHUQHWLVVlWDSDKWXYDD
´QHWWLNDXSSDD´MRNDNXXOXXHWlWDLSXKHOLQP\\QQLQSLLULLQ
Käytetyt moottorit täytyy huuhdella/pestä, koska säilytyksen vuoksi esim.
venttiilikoneistossa voi olla jumiutuneita osia. Myös käytetyt automaattilaatikot tulee
huuhdella. Moottorin ja automaattivaihteiston huuhteluun/pesuun on käytettävä kyseiselle
tuotteelle soveltuvaa ainetta. Emme maksa asennuksesta tai irroituksesta mahdollisesti
aiheutuvia kuluja, Hinauskuluja, matkan keskeytymistä, sijaisautoa tai
muita niihin liittyviä kuluja.
Käytetyn tai kunnostetun tuotteen kohdalla emme kuulu etä- tai puhelinmyynnin
piiriin.
Varatkaa asennusaika vasta kun saatte meiltä tiedon, että tuote on lähtenyt
toimipaikastamme.
Myönnämme vaihto-oikeuden oikeanlaiseen väärän tilalle sekä teknisen virheen kohdalla
vastaamme korjaus- ja kunnostuskuluista sekä rahtimaksuista. Emme vastaa mistään
muusta kuin toimitetusta tuotteesta.Emme vastaa mahdollisista kuljetusyhtiöiden
viivästyksistä,
HUOM! Tärkeää takuun kannalta on:
Säästä kuitit vaihdetuista osista, asennuksesta ja vikakoodilistaus (ennen/jälkeen).
Säilyttäkää myös dokumentti ohjelmistoversiosta (ennen/jälkeen).
Kuiteista ja muista dokumenteista täytyy selvitä ajankohta, laitteet, asennuksen
suorittajan yhteystiedot sekä ajokilometrit, sekä huuhtelussa/pesussa käytetyt aineet.
Huoltokirja on myös esitettävä. Mahdollissa reklamaatioissa em. tiedot ja dokumentit on
välttämättömät.
EMME KÄSITTELE REKLAMAATIOTA JOS EM. DOKUMENTTEJA EI OLE TOIMITETTU
Mikäli Tilaaja peruu kaupat tilauksen jälkeen, veloitamme 50% kauppahinnasta.	
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