ATOY AUTOMOTIVE ESTONIA OÜ
KAUBA TAGASTAMISE TINGIMUSED
Kauba tagastamise tingimused kehtivad ainult Atoy Automotive Estonia OÜ (edaspidi ATOY) poolt
müüdud kaupadele.

1.Tagastatav kaup
1.1 Tagasi toodavale kaubale peab olema lisatud korrektselt täidetud „ TOODETE TAGASTAMINE“ .
1.2 Ebakorrektselt või puudulikult täidetud tagastuslehega tagastatav kaup ei kuulu käsitlemisele.
1.3 Tagastatav kaup peab olema tehniliselt korras, kasutamata ja komplektne ning originaalpakendis,
mille kaubanduslik välimus ei tohi olla kahjustatud (sh pakendile ei tohi olla kirjutatud kommentaare,
hinda ega lisatud omalt poolt kleebiseid, jms).
Paigalduseks vajalike tarvikute pakendid ei tohi olla avatud.
1.4 Konkreetsele Kliendile tehasest eritellimusena tellitud kaup ostetakse tagasi vaid juhul, kui tegemist
on müüjapoolse või tarnijast tingitud eksimusega.
1.5 Kauba väärtusest hüvitatakse:
• kuni 100% juhul, kui kaup tagastatkse 14 päeva jooksul arvestades kauba saamisel
fikseeritud kuupäeva ning on vastavuses käesoleva tingimuste punktiga 1.3.
• kuni 70 % juhul, kui kaup tagastatakse 30 päeva jooksul arvestades kauba saamisel
fikseeritud kuupäeva ning on vastavuses käesoeva tingimuste punktiga 1.3.
Kui kaup tagastatakse kauba saamisel fikseeritud kuupäevast enam kui 30 päeva jooksul, võib ATOY
keelduda kauba tagasi võtmisest.
Erandkorras ning erikokkuleppel ATOY esindajaga on kauba tagastajal õigus saada hüvitust kauba
väärtusest osa, kuid mitte rohkem kui 70% kauba väärtusest. Hüvitamise käsitlemise eelduseks on
käesolevate tingimuste punkt 1.3 tagamine.
1.6. Kokkuleppel võib ATOY tagastatava kauba asendada oma laovalikus olemsoleva samaväärse kaubaga.
1.7 ATOY ei ole kohustatud hüvitama tagastatava kaubaga kaasnevaid kulusid (sh kauba transport, jm).
2.Tagastatav korpus
2.1 Tagasi toodavale (kasutatud) korpusele peab olema lisatud korrektselt täidetud
„ TOODETE TAGASTAMINE“ .
2.2 Ebakorrektselt või puudulikult täidetud tagastuslehega tagastatav korpus ei kuulu hüvitamisele.
2.3 Tagastatav korpus peab olema komplektne ning taastatav, ei tohi olla oksüdeerunud ega
sööbimisjälgedega. Korpus peab olema originaalpakendis ning ATOY märgistusega.
2.4 Kasutatud korpusel ei tohi olla mehaanilisi vigastusi (äärikud ja kinnitused peavad olema terved).
Pragunenud, keevitatud või kulunud avadega korpused ei kuulu hüvitamisele.
Atoy Automotive Estonia OÜ jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi osaliselt või täielikult muuta ilma
eelneva teavituseta.
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