
 
 

 

Steca inverterite garantii pikendamine ning 
garantiitingimused  
 
 

Garantii pikendamise tellimus 

Faksi number: +49 (0)8331/8558 -132  

Jah, ma soovin seadme standardset garantiid pikendada 10 aastani alljärgneva hinnakirja alusel. 

Hindadele lisandub käibemaks. 

Garanti kehtivus algab seadme ostmise päevast. Lisan koopia maksmist kinnitavast dokumendist. 

StecaGrid 1900 / 2000+ / 2010+ master € 200.- StecaGrid 300 €   70.- 

StecaGrid 1900 / 2000+ / 2010+ slave € 150.- StecaGrid 500 €   90.- 

StecaGrid 8000(+) 3ph / 10000(+) 3ph € 300,- StecaGrid 1800 / 2300 / 3000 €150,- 

StecaGrid 20000   / 23000 3ph € 450,- 3010 / 3600 / 4200 

 

Jah, ma soovin seadme standardset garantiid pikendada 20 aastani alljärgneva hinnakirja alusel. 
Hindadele lisandub käibemaks  

Garanti kehtivus algab seadme ostmise päevast. Lisan koopia maksmist kinnitavast dokumendist. 

StecaGrid 8000(+) / 10000(+) 3ph 

StecaGrid 20000   / 23000 3ph  

1.  Operaator (lepingupartner) 

     Firma 
 

                                    Perekonnanimi 
 

Tänav / 

nr. 
 

Postiindeks 

/ asula 

€ 1600,- StecaGrid 1800 / 2300 / 3000              € 700.- 
€ 2050,- 3010 / 3600 / 4200 

 
 
 
 
 

Eesnimi 
 

Telefon 
 
 

Email  

Täitke alljärgnevad väljad kui paigaldaja ja operaator on erinevad firmad  

2.  Paigaldaja  
 

      Firma 
 

                                     Perekonnanimi 
 

Tänav / 

nr. 
 

Postiindeks 

/ asula 

3. Seadme andmed 
Jrk. 

 

Eesnimi 
 

Telefon 
 
 

Email  

no. Tüüp / nimetus Seerianumber Ostmise kuupäev Käivitamise kuupäev 

 

 

 

 

 

 

Olen nõus allpooltoodud Steca inverterite garantiiperioodi pikendamise (10 / 20 aastat) tingimustega.  

Peale tellimuse esitamist tuleb säilitada Steca Elektronik GmbH poolt saadetud arvet ning 

garantiitunnistust. Garantiid teostatakse maksekorralduse koopia alusel. Kui makse ei laeku selleks 

määratud aja jooksul, siis tellimus tühistatakse ning garantiid ei laiendata.  
 

 

 

Koht / Kuupäev 
 
 
 

Steca Elektronik GmbH    I    Mammostrasse 1    I 

 

 

 

Allkiri 
 

Palun kirjutage oma nimi suurte trükitähtedega 

 

87700 Memmingen    I    Germany    I    www.steca.com 
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Steca inverterite garantiiperioodi pikendamine ning 
garantiitingimused  
 
 

Steca inverterite garantiiperioodi pikendamise (10 / 20 aastat) tingimused 

Käesolev Steca Elektronik GmbH poolt pakutav garantii kehtib kauem kui 5 aastat peale Steca inverteri ostmist.  

 

1. Kaubandusliku garantii alla kuuluvad tooted  
See kaubanduslik garantii kehtib Steca Elektronik GmbH (edaspidi nimetatud kui Steca) poolt toodetud StecaGrid 

võrguühendusega inverterite  kohta juhul kui need on ostetud Steca volitatud hulgimüüjalt, edasimüüjalt või 

paigaldusfirmast  (“tooted, millel on kaubanduslik garantii”).  

 

2. Käesoleva kaubandusliku garantii andmise õigused  
Steca  väljastab selle kaubandusliku garantii ainult operaatoritele, kes on ostnud toote koos kaubandusliku garantii õiguse 

ja  kaubandusliku garantii sertifikaat koos identse inverteri seerianumbriga ning juhul kui operaator opereerib seda 

seadet ise (“kaubandusliku garantii õigusega operaator”). Selle tõestamiseks tuleb Steca-le esitada kaubandusliku 

garantii originaalsertifikaat koos identse inverteri seerianumbriga, mis on väljastatud kaubandusliku garantii 

õigusega operaatorile ning mis tunnistab  10 / 20 aastase garantii ostmist kaubandusliku garantii õigusega 

operaatori poolt.  Ilma sellise õiguseta edasimüüjad ei oma õigust sellist Steca kaubanduslikku garantiid pakkuda.  

 

3. Kaubandusliku garantii väljastamise alus 

Kaubanduslik garantii peab olema Steca poolt kaubandusliku garantii õigusega operaatorile edastaud lepingu alusel 

ning garantiitingimused vastavad selles dokumendis toodutele. Kaubanduslikku lisagarantiid saab osta juhul kui 

seadme ostmisest on möödunud vähem kui 2 aastat ning ostmist tõendava dokumendi alusel, seadmel peab olema 

kehtiv, kaubandusliku garantii õigusega operaatori poolt väljastatud kaubandusliku garantii sertifikaat 5 aastaks. 

Garantiileping sõlmitakse Steca ning kaubandusliku garantii õigusega operaatori vahel automaatselt peale 

kaubandusliku garantii sertifikaadi, identse inverteri seerianumbri, kaubandusliku garantii õigusega operaatori nime 

ning maksmist tõendava dokumendi esitamist.     

 

4. Kaubandusliku garantii kehtivuspiirkond  
Kaubanduslik garantii annab kaubandusliku garantii õigusega operaatorile võimaluse esitada Steca vastu nõudeid 

garantii teostamiseks. Ka ainuke kõrvalekalle garantiitingimustest ei ole ebaolulise tähtsusega ning mõjutab lepingu 

täitmist. Kaubanduslik garantii ei mõjuta edasimüüja garantiinõudeid ning tootevastutuskindlustuse õigusi.  

Kaubanduslik garantii kehtib seadmetele, mis on ostetud ja mida kasutatakse EL riikides või Šveitsist. Kaubanduslik 

garantii kehtib veel ka mõnes teises riigis ning seda saab samuti pikendada.  

 

5. Kaubandusliku garantii jõustumine ning täitmine  
Kaubanduslik garantii alla kuuluvad kaubandusliku garantii õigusega operaatori poolt antud seadmed, mille 

riknemine toimub perioodil 61 kuni 120/240 kuud alates ostudokumendi alusel tõendatud ostmiskuupäevast 

(“kaubandusliku garantii  periood”).  Asendatud või remonditud seadmetele kehtib algselt lepingus määratud garantii 

periood. Õiguslikud garantiinõuded ei mõjuta selle kaubandusliku garantii tingimusi. Kõik nõuded tuleb kaubandusliku 

garantii õigusega operaatori poolt esitada kirjalikult koos garantii sertifikaadiga kahe kuu jooksul peale esimese rikke 

tuvastamist. Sellised garantiinõuded tuleb esitada volitatud edasimüüja, hulgimüüja või paigaldusfirma kaudu või 

otse Stecale. Peale kahe kuu möödumist ei saa garantiinõudeid enam esitada.  

 

6. Kaubandusliku garantii reeglid – vigastused ning kulud, mida ei kaeta  

Kaubandusliku garantii alla kuuluvate seadmete tasuta remontimine või samaväärsega asendamine toimub Steca 

äranägemisel. Seadmete remontimist ning asendamist viiakse eksklusiivselt läbi Steca tehases. Seadmete tehasesse 

saatmisel tuleb kasutada kas originaalpakendit või sellega võrdväärset. Kauba saatmise täieliku maksumuse kannab 

kaubandusliku garantii õigusega operaator. Kui seadme remont või asendamine toimub kaubandusliku garantii 

õigusega operaatori soovil mittestandardses asukohas, katab kaubandusliku garantii õigusega operaator kõik 

reisikulud ning lisatöö maksumuse vastavalt Steca standardtingimustele.  
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Steca inverterite garantii pikendamine ning 
garantiitingimused  
 
 

Kõik vastuväited garantiitingimuste ja tasuta remonditud või asendatud seadme kohta on välistatud, eriti seadme 

mittetoimimisest põhjustatud finantskahju nagu võrgu häiretest põhjustatud tulude vähenemine, seadme kokkupaneku 

või lahtivõtmise kulud või kulud rikete tuvastamiseks. Steca võib kaubandusliku garantii õigusega operaatorilt 

ühekordse maksena sisse nõuda tööraha juhul kui seadme riket ei tuvastatud või kui selline rike ei vasta kaubandusliku 

garantii tingimustele.  

 

7. Garantii kehtimist välistavad klauslid  

Kaubanduslik garantii ei kehti alljärgnevatel juhtudel:  

(1) ilma Steca poolt antud kirjaliku kinnituseta seadme spetsifitseerimine, lisaseadmete või komponentide kasutamine 

kliendi poolt või kliendi tellimuse alusel;  

(2) kliendi poolt teostatud muudatuste või kohandamiste korral või muude kliendi tegevuste korral, mis põhjustavad 

seadme riknemist;  

(3) ebakorrektne koostamine või paigaldamine, vale või hooletu käsitsemine, õnnetused, transport, ülepinge, 

ladustamise ajal tekitatud kahju kas kliendi või kolmanda isiku poolt;  

(4) vältimatu õnnetuse, tulekahju, plahvatuse korral või loodusnähtuste nagu maavärinad, üleujutused või tormid korral 

või mistahes põhjusel mida Steca ei saa välistada;  

(5) kui seerianumber või tüübinumber on loetamatu või rikutud;  

(6) toote kasutamisel mobiilsel objektil nagu laevadel, matkaautodel jne.; 

(8) kasutusjuhendis toodud juhiste eiramisel või hooldustööde tegemata jätmisel;  

(9) korpuse riknemine, määrdumine või üle värvimine ei võimalda puhastamist või hooldustööde läbiviimist.  

 

8. StecaGrid inverterite tootjapoolne hooldus  

Steca jätab endale õiguse läbi viia, vabatahtlikult ja ilma õigusliku nõudeta kaubandusliku garantii õigusega 

operaatori vastu StecaGrid inverteri hooldus ja järelevalve, sõltuvalt vastavast paigalduskohast, selle tingimustest ja 

olukorrast, kasutamisest ja selle eesmärgist kas ise või kolmandast isikust esindaja poolt. Seega on kaubandusliku 

garantii õigusega operaator kohustatud võimaldama Steca-le või tema esindajatele ligipääsu StecaGrid  

inverteritele. Kui kaubandusliku garantii õigusega operaator sellest keeldub või ei võimalda sellist ligipääsu kolme 

nädala jooksul, kaotab kaubanduslik garantii kehtivuse.  

 

9. Kaubandusliku garantii üle andmine  

Kaubanduslikku garantiid saab üle anda teisele operaatorile kui  (i) teine operaator on omandanud kaubandusliku 

garantii õigusega operaatori varad, (ii) Steca-le esitatakse kirjalik kinnitus sellise omandamise kohta koos teise 

operaatori nimega kahe kuu jooksul, (iii) kaubandusliku garantii alla kuuluvat seadet ei ole modifitseeritud ning  (iv)  

teine operaator sõlmib Steca-ga kirjaliku lepingu. Kaubanduslik garantii katkeb automaatselt kui selle garantii alla 

kuuluv seade eemaldatakse algsest paigaldus- ja kasutuskohast kuni Steca-le saadetakse peale uut paigaldamist 

volitatud paigaldusfirma poolt kirjalik tõend seadme nõuetekohase paigaldamise kohta.   

 

10. Üldised tingimused  

Kaubandusliku garantii õigusega operaatori nõudeid saab üle anda ainult Steca-ga eelnevalt sõlmitud kirjaliku 

lepingu alusel. Ülejäänute kaubandusliku garantii reeglite eiramine võib põhjustada samuti garantii katkemise. 

Ebaefektiivsete tingimuste ilmnemisel võetakse automaatselt aluseks majanduslik vaade ning seda kohandatakse 

ka garantiitingimuste täitmisel. Kui klausel või säte puudub, rakendatakse eelmisi sätteid. See kaubanduslik garantii 

allub Saksamaa Liitvabariigi seadustele, välja arvatud rahvusvahelist eraõigust ja rahvusvahelist kaupade müüki  UN 

CISG  (Convention  on  Contracts  for  the  International  Sale  of  Goods) reguleerivad seadused.  Jurisdiktsioonilist 

funktsiooni selle kaubandusliku garantii kohta teostatakse Saksamaal, Memmingenis; tingimusel et klient on 

registreeritud kaupleja.  
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