3 vuoden takuu Kahan varaosille
Kaha Oy myöntää kolmen (3) vuoden tai 100 000 ajokilometrin takuun, ensin saavutettavan ollessa
määräävä, sen varaosaosaston toimittamalle henkilöauton varaosalle tässä määritetyin ehdoin koskien
auton yksityiskäyttöä Suomessa.
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Takuu koskee Kahan toimittamia henkilöautojen varaosia
Takuuaika on 3 vuotta tai 100 000km
Takuuaika tai ajokilometrien kertyminen alkaa osan asennuspäivästä (alkaen 1.5.2009)
Takuuna asennettu varaosa ei pidennä alkuperäistä takuuaikaa
Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet
Takuu koskee vain autokorjaamossa asennettua varaosaa
Varaosan asentanut korjaamo on velvollinen takuukorjaukseen, ellei Kaha osoita muuta paikkaa
Takuu korvaa varaosan vaihtamiselle välttämättömät, mutta vain korjaamossa syntyneet välittömät
kulut korjaamon normaalin tuntiveloituksen mukaisesti perustuen auton valmistajan,
varaosavalmistajan tai Kahan ohjeaikoihin
Vaurioita ei saa suurentaa jatkamalla viallisen auton käyttöä tai viivyttelemällä korjausta
Kaha toimittaa ensisijaisesti takuuna vaihdettavan varaosan, kuten myös muut vaihtamisessa
tarvittavat osat
Tämä Kahan tarjoama lisäetu ei muuta autonvalmistajan tai sen Suomen maahantuojan
määrittämää huolto-ohjelmaa tai säännöllisiä ja tarveperusteisia tarkistuksia. Huolto- ja
asennusohjeita on noudatettava. Huollot ja korjaukset on tehtävä ammattitaitoisessa korjaamossa
Takuu ei koske polttimoita.

Takuu ei korvaa vikoja, jotka ovat syntyneet:
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normaalista kulumisesta
virheellisestä asennuksesta
asennuksessa käytetyistä työkaluista tai niiden puutteista
puutteellisesta huollosta
asennetusta lisävarusteesta tai ohjelmasta
auton teknisiin ominaisuuksiin tehdyistä muutoksista
huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä, hoidosta tai säilytyksestä
auton valmistajan ohjeiden vastaisesta käytöstä tai kuljetuksesta
kilpailukäytöstä
auton käytöstä yleisten teiden ulkopuolella
karstoittumisesta, ruostumisesta, syöpymisestä tai liasta
muista ulkopuolisista tekijöistä

Takuun perusteella Kaha Oy
1) sitoutuu valintansa mukaan korjaamaan, vaihtamaan tai hyvittämään ne varaosat, joissa todetaan
olevan käytön kannalta olennaisia valmistus- tai materiaalivirheitä
2) sitoutuu korvaamaan varaosan takuukorjauksesta tai vaihtamisesta aiheutuneet kustannukset
korjaamolaskujen mukaisesti. Takuu hylätään, jos korjaamolaskuja ei ole liitteenä Kahan
takuuanomuksessa. Korjaamolaskuissa tulee ilmetä mittarilukema asennuspäivänä, kuten myös
mittarilukema takuuvaihtopäivänä.
Takuukäsittely hoidetaan Kaha yleisten takuupalautusohjeiden mukaisesti, jotka löytyvät Kahan Extranetportaalista www.kaha.fi/extranet
Kaha pidättää oikeuden tehdä minkä tahansa muutoksen milloin tahansa tähän ohjeeseen ilman ennakolta
tapahtuvaa ilmoitusta.
Huomaa, ettei tämä takuu koske Kahan lisävarusteita eikä lisävarusteiden sisältämiä osia.

