
Elisa Eesti AS tootja müügigarantiid täpsustavad tingimused 

 

Käesolevad Elisa poolt müüdavate seadmete müügigarantii tingimused täpsustavad vastava 
seadme tootja poolt seadme osas kehtestatud garantiitingimusi (edaspidi nimetatud 
müügigarantii). 

Müügigarantii kehtib tingimusel, et seadme tootja on vastavale seadmele müügigarantii 
andnud ja seda selgelt seadmega kaasas olevates müügidokumentides, mille hulka kuulub 
ostuarve, kasutusjuhend, väljendanud. 

Müügigarantii ei välista ega piira kliendi õigust kasutada muid seadusest tulenevaid 
õiguskaitsevahendeid (pretensiooni esitamise õigus). 

Müügigarantii ajal kõrvaldatakse seadmel esinevad tootjapoolsed vead garantiikorras st. 
kliendile tasuta. Parandamise võimatuse või ebaotstarbekuse korral seade asendatakse või 
hüvitatakse. 

Müügigarantiis tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb kliendil pöörduda Elisa 
müügiesindusse. 

Klient on kohustatud lisaks tootja müügigarantiid täpsustavatele tingimustele järgima vastava 
seadme kasutusjuhendis sisalduvaid ja seadme tootja poolt kehtestatud tingimusi (sh. 
garantiitingimusi). 

Konkreetse seadme müügigarantii tähtaeg on märgitud vastava seadme müügidokumentides. 

Müügigarantii kehtivusala on Eesti Vabariik. 

Müügigarantii hõlmab selliseid seadme puudusi, mis ei ole ilmnenud või tekkinud kliendist 
tingitud asjaoludel ja mis ilmnevad müügigarantii tähtaja jooksul. 

Müügigarantii tähtaeg algab seadme kliendile üleandmisest. 

Müügigarantii tähtajal asendatud seadmele antakse algse müügigarantiiga sama kestusega 
uus garantii ning seadme parandamise puhul ei pikene müügigarantii parandamise aja 
kestuse võrra. 

Müügigarantii ei hõlma seadmel ilmnenud puudusi, kui puudused on ilmnenud või tekkinud 
kliendist tingitud asjaoludel sh kuid mitte ainult, välistest põhjustest ja süülisest tegevusest, 
tootesse installeeritud tarkvara vigadest, toote valest või mittesihipärasest kasutamisest, 
tootja poolt sertifitseerimata isiku poolt sooritatud remondist, remondipüüdlustest või muust 
tegevusest (sh häkkimine, loata kasutamine jne), vedeliku või niiskusekahjustusest, 
mehaanilisest vigastusest (sh kukkumine, põrutus, löögi, raputus, mustus), seadme ja/ või 
detaili seerianumbri, kontrollkleebise, kaitsekile või markeeriva kleebise rikkumisest, 
vahetamisest või eemaldamisest jms. 

Kui klient ei ole nõuetekohaselt täitnud tootja müügigarantiid täpsustavaid tingimusi sh 
seadme kasutusjuhendis ja müügigarantiis sätestatud tingimusi, või kui seadmel tuvastatakse 
mõni eelmises punktis kirjeldatud asjaolu, müügigarantii lõppeb ning seadmel kõrvaldatakse 
puudus võimalusel tasulise remondi korras.  

Tasulise remonttöö hind sõltub vea olemusest ning teostatakse vastavalt hinnapakkumisele. 

Remonttöö hinnapakkumise teeb kliendile telefoni vahendusel Elisa tehniline tugi pärast vea 
tuvastamist hoolduskeskuse poolt. 



Elisa Eesti AS tootja müügigarantiid täpsustavad tingimused kohalduvad niivõrd 
kuivõrd konkreetse seadme garantiitingimused ei sätesta teisiti. 

Müügigarantii raames lähtutakse isikuandmete töötlemisel konkreetse seadme tootja 
isikuandmete töötlemise põhimõtetest. 


