GARANTIITALONG

GARANTII TINGIMUSED
1.
GARANTII
1.1. CAT Phonesi garantiikohustused oma toodete suhtes on piiratud
järgmiste tingimustega:
1.2. CAT Phones garanteerib, et tema toodetel puuduvad tavapärase
kasutamise puhul igasugused materjali- ja tootmisvead 2 aasta
jooksul alates päevast, mil klient ostis vastava telefoni. Garantii
kasutamiseks peab klient esitama kviitungi või muu dokumendi,
millel on näha vigase toote esmakordse ostmise kuupäev.
1.3 Kõigi akude, laadijate, peakomplektide ja vööklambrite
garantiiaeg on 6 kuud alates ostmise päevast, sõltumata ostetud
telefoni mudelist.
1.4. Klient peab vigase toote tagastama samasse kohta, kust ta selle
ostis.
1.5. Vea avastamisel ja garantiiaja jooksul garantiiõiguste korrektsel
kasutamisel pretensiooni esitamisega võib firma CAT Phones
vastavalt oma äranägemisele kas:
a) vigase toote tasuta parandada uute või kasutatud detailide
abil, mis pakuvad uute detailidega võrreldavaid tööomadusi ja
-kindlust, või
b) vahetada toote välja uue või kasutatud toote välja, mis pakub
täiesti uue tootega võrreldavaid tööomadusi ja -kindlust ning
mille funktsioonid on vähemalt kokkulangevad algse tootega.
1.6. Asendustootele või -detailidele kehtib garantiiaeg, mis
vastab algse toote järelejäänud garantiiajale, või alates
väljavahetamisest või remondist kuuskümmend (60) päeva kestev
garantiiaeg, sõltuvalt sellest, kumb on pikem. 1.7.
Toote või detaili väljavahetamisel saab asendustootest kliendi
vara ja algsest tootest CAT Phonesi vara.
1.8. Detaile, mida CAT Phones pakub tootja garantiikohustuste täitmise
raames, tuleb alati kasutada tootes, mille kohta garantii kehtib.
2.
ERANDID JA PIIRANGUD
2.1. See piiratud garantii kehtib ainult toodetele, mille on

valmistanud firma CAT Phones ja mis on tähistatud logoga CAT.
2.2. CAT Phones garanteerib, et sellel CAT firmamärgiga tootel
(edaspidi: toode) puuduvad tavapärasel kasutamisel materjali- ja
tootmisvead.
2.3. See piiratud garantii ei hõlma ühtegi riist- ega tarkvaratoodet,
mille tootja ei ole CAT Phones, sõltumata sellest, kas see riistvõi tarkvaratoode on algse CAT toote pakendis.
2.4. CAT Phones ei vastuta tootele tekkinud kahjude eest, mida on
põhjustanud toote kasutamisega seotud juhiste ja soovituste
eiramine.
2.5. See garantii ei laiene:
a) kosmeetilistele defektidele, sealhulgas, kuid mitte
ainult, kriimudele, hõõrdumiskahjustustele ega telefoni
plastmassdetailide pragunemisele;
b) kahjustusele, mille on põhjustanud selliste toodete ja
lisatarvikute kasutamine, mida ei ole valmistanud firma CAT
Phones;
c) kahjustusele, mille on põhjustanud õnnetus, ebasobiv või
ebaõige kasutamine, kokkupuude vedelikuga, tulekahju, maavärin
või muu väline mõju, välja arvatud teatud telefonimudelitele
kehtiva garantii korral, mis taolisi riske hõlmab;
d) kahjustusele, mille on põhjustanud toote kasutamine viisil, mis
on vastuolus toote otstarbe või funktsiooniga;
e) kahjustusele, mille on põhjustanud muutmine (sealhulgas
tarkvara laiendamine ja uuendamine) muude isikute poolt peale
CAT Phonesi volitatud esindajate ja volitatud teenusepakkujate;
f) toote või selle detaili kahjustusele, mille on põhjustanud selle
toote või detaili lubamatu muutmine;
g) kahjustusele, mille on põhjustanud toote vastavate
komponentide tavapärane kulumine või harilik vananemine;
h) mis tahes kahjustusele juhul, kui toote number on eemaldatud
või kahjustatud nii, et see ei ole loetav;

i) kahjudele, mis on tekkinud toote varguse või kaotamise tõttu.
Kui toode saadetakse garantiiaja jooksul CAT Phonesi
teeninduskeskusesse ning:
a) ei avastata mingit riket, on klient kohustatud hüvitama
kõik testimisega seotud kulud, halduskulud ja transpordi- või
saatmiskulud vastavalt teenusepakkujate kehtivatele tariifidele;
b) leitakse, et veale, mille kohta pretensioon esitati, garantii
ei laiene (vt eespool toodud erandid ja piirangud), on klient
kohustatud hüvitama remondikulud.
2.7 Kliendid ega müüjad ei tohi avada toodet muul eesmärgil peale
SIM-kaardi, mälukaartide ja aku paigaldamise. Toote võimalikule
kahjustumisele, mille on põhjustanud selle avamine muul kui
eespool nimetatud eesmärgil, garantii ei laiene.
3.
PÕHJUSLIKUD KAHJUD
3.1. Välja arvatud otseselt nendes garantiitingimustes toodud
juhtudel ja maksimaalses ulatuses, mida võimaldavad
kehtivad seadused, loobub CAT Phones vastutusest otseste,
erakorraliste, juhuslike või põhjuslike kahjude eest, mille on
põhjustanud nende garantiitingimuste või muude seadusega
sätestatud tingimuste eiramine, sealhulgas, kuid mitte ainult,
vastutusest kahjude eest, mille on põhjustanud toote kasutamise
võimatus, saamatajäänud sissetuleku eest, saamata jäänud
tegeliku või eeldatava tulu eest (sealhulgas, kuid mitte ainult,
saamatajäänud lepinguliste tulude eest); kahjude eest, mille on
põhjustanud investeeritud raha muuks otstarbeks kasutamise
võimatus; eeldatava säästuga seotud kahjude eest, kahjude
eest, mille on põhjustanud äritegevusega tegelemise võimatus,
kasutamatajäänud võimaluste, hea nime ja maine kahjustumise,
andmete rikkumise või kahjustamise, kaudsete ja põhjuslike
kaotuste ja kahjude eest, sõltumata sellest, kuidas need on
tekkinud, lisaks vastutusest kulude eest, mis on seotud vara või
seadme väljavahetamisega, CAT Phonesi toodetes salvestatud
või kasutatavate programmide või andmete taastamise,
programmeerimise või reprodutseerimise kulude eest ega
2.6

kahjude eest, mis on tekkinud võimatuse tõttu tagada nõutav
turvalisus ja salastatus tootes salvestatud andmetele. Eespool
toodud piirangud ei puuduta nõudeid, mis on esitatud seoses
inimeste traumade või surmaga, ega seadusest tulenevat
vastutust ja kohustust seoses sihiliku või hooletusest tuleneva
tegevuse ja/või unustamisega. CAT Phones ei anna käesolevaga
mingit garantiid, et suudab selle garantii raames alati iga toote
parandada või välja vahetada ilma programmide või andmete
kahjustumise või kaotamise ohuta.
4.
ANDMETE VARUNDAMINE
4.1. Enne toote saatmist garantiiremonti peab klient oma
ainuvastutusel tagama tootesse salvestatud andmete
varundamise ja kõrvaldama toote mälust võimalikud tundlikud
andmed või salajase info. Samuti on klient kohustatud
desaktiveerima võimalikud turvaparoolid.
4.2. Garantiiteeninduse raames kustutatakse tootesse salvestatud
andmed ja andmekandjad vormindatakse.
4.3. Asendustoode tarnitakse kliendile samasuguse
konfiguratsiooniga, milles ta ostis algse toote, kuid on võimalikud
tarkvara värskendused. CAT Phones võib garantiiremondi
raames installida tarkvara uuemad versioonid (eelkõige siis,
kui uued riistvarakomponendid ei töötaks süsteemitarkvara
algse versiooniga õigesti või töökindlalt). Süsteemitarkvara uue
versiooni installimisel võivad tootesse installitud kolmandate
poolte programmid või rakendused lakata õigesti töötamast. Sel
juhul on klient täiel määral vastutav kõigi võõraste programmide
ja rakenduste uuesti installimise ning andmete ja paroolide
taastamise eest.

Käesolev garantii annab ostjale kindlad seaduslikud õigused ning
lisaks sellele võivad ostjal olla veel muud õigused, mis on riigiti
erinevad. Garantii ei hõlma seadusest tulenevaid õigusi ega mõjuta
ostu sooritamise riigis ostjale laienevaid seaduslikke õigusi. Need
õigused on endiselt tagatud.
Äriühing asub aadressil One Valpy, Valpy Street, Reading, RG1 1AR,
Inglismaa ning on registreeritud registreerimisnumbri 06945690 ja
maksukohuslase numbri 208035440 all.
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