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Takuutodistus
1. Korityötehdas POLSTER Sp. z o.o.
Sp.k., ul. Jana Styki 16, 64-920 Piła,
Puola [korityötehdas], takaa, että sen
valmistava tuote on tekniikaltaan
ajanmukainen ja että se toimii viattomasti alla mainittujen ehtojen mukaisesti.
2. Ajoneuvon korityön osalta takuuaika on kaksi (2) vuotta ostopäivästä (laskettuna laskutuspäivästä)
tai ajoneuvon käyttöönotosta (laskettuna seitsemän päivää siitä, kun
ostajalle on tiedotettu ajoneuvon
olevan vastaanottotarkastettavissa
riippuen siitä, kumpi ajankohta on
aikaisempi. Tämä takuu on voimassa ainoastaan niiden ajoneuvojen
ja koritöiden osalta, jotka on luovutettu Ostajalle ja jotka on hyväksytty tieliikenteeseen Euroopan
talousalueen (ETA:n) maissa (ETA:an

kuuluvat kaikkien Euroopan Unionin jäsenmaiden lisäksi Norja, Islanti ja Liechtenstein) tai Sveitsissa.
3. Takuu astuu voimaan kun:
 Esiintynyt korityön tekninen vika johtuu valmistus- tai materiaaliviasta tai
se on aiheutunut normaalikäytöstä.
 Kyseinen osa on vaurioitunut tai sen
käytettävyys on rajoittunut takuuaikana.
 Tässä todistuksessa annettujen ehtojen mukaisesti takuu koskee vaurioitunutta osaa.
Takuu ei kata normaalin käytön aiheuttamaa tuotteiden kulumista. Tehdas
joko korjaa tai korvaa viat tai virheellisiksi katsotut korityön elementit, jos
virheelliset elementit ovat aiheuttaneet
vian. Kaikki mahdolliset korjaukset suo-

ritetaan ainoastaan korityötehtaassa,
POLSTER Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jana Styki
16, 64-920 Piła, Puola. Muut kuin mainitut takuuvaatimukset ovat nimenomaisesti poissuljettu. Kun kysymyksessä
on takuukorjaus, korityötehdas maksaa
tarvittavista materiaaleista ja varaosista
sekä korjaustyöstä syntyvät kulut, kuitenkin niiden arvo on enintään sama
kuin korityön arvo takuun kattaman virheen ilmenemisen ajankohtana.
4. Takuuvaatimukset
Tämän takuun mukaiset vaatimukset
edellyttävät, että:
 Kaikki huoltoa koskevat korityötehtaan määräämät vaatimukset on täytetty.
 Auton luovuttamisen jälkeen alustaan eikä korityöhön ole tehty mitään muutoksia.
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Takuutodistus
Takuukorjauksia tai -korvauksia vaadittaessa on esitettävä huoltokirja, joka
vahvistaa, että vaaditut tarkastukset on
suoritettu. Takuu ei kata niitä alustan
tai korityön osia, jotka säännöllisten
tarkastuksien ja huoltotoimien yhteydessä on vaihdettava kuitenkin. Takuusta johtuvat ja asiakkaan vaatimat
korjaukset ja korvaukset suorittaa
 ainoastaan takaaja.
Korityötehdas hankintansa mukaan
korjaa viat tai korvaa virheellisiksi katsotut osat. Takuukorvauksen puitteissa
tuotteesta poistetut vialliset osat siirtyvät korityötehtaan omaisuudeksi.
5. Poikkeamat takuun piiristä
Tämä takuu ei kata:
 Kattoantennia
 Kauko-ohjaimen paristoa
 Vanteita eikä renkaita
 Asetuksia eikä säätötoimia
 Akkujen latausta eikä niiden huoltoa
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 Elektronisten moduulien nollaamista,
elleivät elementit ole vaurioituneet
 Materiaalien pintojen haalistumista
 Normaalia sisustuksen kulumista
 Maalattujen pintojen kulumista
 Särkynyttä lasia
 Sulakkeita
 Hehkulamppuja
 LED-lamppuja
 Penkkien jousitusta
Takuu ei myöskään koske esiintyneitä virheitä niissä varusteissa ja osissa,
jotka on asennettu tai muutettu auton
luovuttamisen jälkeen.
Tämä takuu ei kata seuraavista syistä
aiheutuvia virheitä tai vikoja, tai seuraavissa olosuhteissa esiintyneitä vaatimuksia:
 Ostaja ei ole ilmoittanut huomaamastaan virheestä tai viasta, tai ei
ole suostunut virheen tai vian tutkimustoimiin.
 Ostaja ei ole mahdollistanut virheen
tai vian välitöntä korjaamista.

 Ostaja on käyttänyt ajoneuvoa ja
sen laitteistoa epäasianmukaisesti
tai muuten kuin tarkoituksenmukaisesti tai ylikuormitusta aiheuttavalla
tavalla (esim. jos autolla on osallistuttu ralliin, siihen on lastattu ylimääräistä kuormaa tai ajoneuvo on
viritetty).
 Ostaja on asettanut autoon elementtejä tai osia, joita korityötehdas
ei ole hyväksynyt käyttöön.
 Ostaja on tehnyt ajoneuvossa muutoksia, joita korityötehdas ei ole hyväksynyt.
 Ostaja ei ole noudattanut ajoneuvon
käyttöohjeessa annettuja asianmukaista käyttöä, teknisiä tarkastuksia
ja huoltotoimia koskevia määräyksiä. Ohjeiden laiminlyöntiin kuuluu
tässä myös väärien öljyjen ja tarvikkeiden käyttö.
 Jos ajoneuvo oli korjattu korjaamossa tai huoltopisteessä, joka ei ole
korityötehtaan valtuuttama.

Takuutodistus
Takuun piiriin eivät kuulu mitkään satunnaiset viat ja takuun piiriin kuuluvista vioista aiheutuneet välilliset
vahingot mukaan lukien hankaluudet,
kuljetuskustannukset, puheluista aiheutuneet kustannukset, majoituskustannukset, tulon menetykset ja omaisuusvahingot.






sa tuntemusta,
työntekijät takaavat, että autonne
on hoidettu huolella ja tarkasti,
työntekijät suorittavat kaikki huoltotoimet luotettavasti ja asiantuntemuksella,
suoritetaan kaikki takuuseen liittyvät korjaukset, ex gratia -korvaukset
tai kohteen sopimuksen velvoittamat vastuukorjaukset.
huoltotoimien suorittaminen vahvistetaan huoltokirjamerkinnällä.

6. Takuu ja koritehtaan sekä käyttäjän
vastuu



Tarkastusten ja niihin liittyvien toimien osalta asiakkaita palvelee POLSTER
Sp. z o.o. Sp.k. ul. Jana Styki 16 64-920
Piła, Puola. Laaja verkko valtuutettuja huoltopisteitä hoitaa lämmitys- ja
ilmastointitöitä (Webasto, Eberspaecher, Autoklima). Valtuutetuissa huoltopisteissä:
 käytetään asianmukaisesti erityislaitteita ja erityistyökaluja, ja huoltotoimia tekevät asiantuntijat, jotka
jatkuvasti oppivat ja kehittävät alan-

Ole hyvä ja noudata asianmukaisia
määräyksiä ja suosituksia, myös huoltokirjan mukaisia tarkastusaikatauluja.
Määräyksiä, suosituksia ja tarkastuksia koskevia sääntöjä on noudatettava
myös silloin, kun ajoneuvo on luovutettu käytettäväksi kolmannelle osapuolelle. Määräyksien ja sääntöjen laiminlyönti saattaa aiheuttaa asiakkaalle
takuusta johtuvien oikeuksien rajoittamista. Jos takuun voimassaolonaikana

ei ole säännöllisesti suoritettu määrättyjä tarkastuksia tai huoltotoimia
on laiminlyöty, voi takuuvaatimuksen
hyväksyä vasta sen jälkeen, kun korityötehdas on tutkinut ja analysoinut
asian. Jota kohteen takuusopimus olisi
voimassa takuun voimassaoloajan, on
tarkastukset tilattava:
 säännöllisesti,
 aikataulun mukaisesti,
 ainoastaan korityötehtaalta: POLSTER Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jana Styki 16,
64-920 Piła, Puola.
Autojen lämmityksen ja ilmastoinnin
osalta POLSTER Sp. z o.o. Sp.k. suosittelee asiakkaille ainoastaan Webasto,
Eberspraecherin ja Autokliman valtuutettuja huoltopisteitä, sillä näillä huoltopisteillä on tarvittavaa teknistä osaamista ja erityislaitteistoa.
Korjaukset eivät sisälly tarkastukseen.
Kaikki mahdolliset korjaukset on tilattava erikseen. Lisää tietoa tarkastuksien kohteista on annettu huoltokirjassa.
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7. Alustan massaus ja
ruostumattomuustakuu
Korityötehdas takaa uuden auton alustan ruostumattomuuden. Ruostumattomuustakuu on voimassa seuraavaan
määrättyyn tarkastuksen ajankohtaan
saakka, kuitenkin enintään kolme vuotta. Ruostumattomuustakuu pysyy voimassa edellyttäen, että kaikki tarkastuksen yhteydessä tai muuten esiintyneet
/ huomatut vauriot on korjattu korityötehtaan antamien ohjeiden mukaisesti.
Takuuajan pidennys vahvistetaan huoltokirjamerkinnällä.
Alustan ruostumattomuustakuu koskee
uusia ajoneuvoja, jotka:
 On myyty ensimmäisen kerran ja on
luovutettu Ostajalle POLSTER Sp.
z o.o. Sp.k.:lta alueella, jolla kyseinen takuu on voimassa.
 On takuuvaatimuksen aikana rekisteröity ja käytetty alueella, jolla kyseinen takuu on voimassa.
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Takaaja on POLSTER Sp. z o.o. Sp.k. Korityötehdas maksaa tarvittavista takuukorjauksen materiaaleista ja varaosista sekä
korjaustyöstä syntyvät kulut. Niiden arvo
on kuitenkin enintään sama kuin korityön
arvo takuun kattaman virheen ilmenemisen ajankohtana.




8. Poikkeamat
ruostumattomuustakuun piiristä
Alustan ruostumattomuustakuu ei kata
seuraavista syistä aiheutuneita vaurioita:
 Onnettomuudesta, ulkopuolisten toimien aiheuttamista (sisältäen varkaus,
kolari, kivenisku), puutteellisista huoltotoimista tai luonnollisista vaikutteista
syntyneet vauriot.
 Vauriot, jotka ovat aiheutuneet tahallisista toimista tai ostajan, kuljettajan tai kolmansien osapuolten
laiminlyönnistä.
 Vauriot jotka johtuvat ajoneuvoon





tehdyistä muutoksista tai jotka johtuvat siitä, että autoon on asennettu
POLSTER Sp. z o.o. Sp.k.:n valtuuttamattomia osia.
Ammattitaidottomista korjauksista
johtuvat vauriot.
Vauriot, jotka johtuvat ajoneuvon
osallistumisesta autoralliin, sotaharjoitukseen, hätäaputoimiin tai
muihin vastaavan tyyppisiin tapahtumiin.
Vauriot, jotka johtuvat sotatoimista,
mellakoista, maanjäristyksestä tai
muista ylivoimaisista esteistä ja force
majeure -tapahtumista.
Vauriot, jotka aiheutuvat vioista,
joista Ostajalla oli tietoa, mutta joita
ei ole ilmoitettu välittömästi POLSTER Sp. z o.o. Sp.k.:lle korjattavaksi
korityötehtaan antamien ohjeiden
mukaisesti.
Hyvää matkaa!
POLSTER Sp. z o.o. Sp.k.

Huoltokirja
Johdanto
Tässä huoltokirjassa on tietoa auton
määräaikaistarkastuksista ja huollosta.
Noudata huoltoaikataulua ja ohjeita
varmistaaksesi, jotta auton käyttö on
aina turvallista.
On erittäin tärkeää, että kaikki turvallisuutta koskevat ja ajoneuvon turvalliseen käyttöön vaikuttavat toimet on
aina tehty ammattitaitoisesti.
Tämän varmistamiseksi huolto on tilattava ainoastaan valtuutetuilta huoltopisteiltä. POLSTER Sp. z o.o. Sp.k. tekee
parhaansa koritöiden kehittämisessä ja
sen takia tarkastettavat kohteet voivat
joskus muuttua.

Tekninen tarkastus on tehtävä aina
100.000 kilometrin välein ja enintään
12 kuukautta auton luovuttamisesta
(tarkastus tehtävä aina 50.000 kilometrin välein jos autoa käytetään vaativissa olosuhteissa).
Tarkastuksien kohteet ja aikataulu riippuvat ennen kaikkea siitä, millaisissa
olosuhteissa autoa käytetään.

Rankat käyttöolosuhteet:
 ajoneuvolla pysähdellään usein,
 autoa liikennöidään usein huononkuntoisilla teillä.
On arvioitava missä olosuhteissa autoa käytetään useimmiten ja valittava
huoltoryhmä vastaavasti.

Normaalit käyttöolosuhteet:
 liikenne moottoriteillä ja valtateillä,
 alueellinen ja alueiden välinen liikenne,
 suurissa kaupungeissa ja suurkaupunkialueilla.
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Teknisen tarkastukseen kuuluu:
Huoltopisteen johtaja tarkastaa auton
 Maalipinnan, mahdollisen ruostumisen ja kolarivaurioiden tarkastus.
Tarkastusasemalla suoritettavat toimet
 Alustan massauksen / ruostesuojauksen kunnon tarkastus.
 Ilmastoinnin ilmanpuristimen kiinnityksen tarkastus.
 Ilmastoinnin kiilahihnan kunnon tarkastus.
 Hinauskoukun kiinnityksen tarkastus.
 Lämmityslaitteen kiinnityksen tarkastus.
 Ilmastointiyksikön kiinnityksen tarkastus.
 Varapyörän kiinnityksen ja sen mahdollisten vaurioiden tarkastus.
Ilmastointijärjestelmän tiiviyden ja
kunnon tarkastus
 On erityisesti kiinnitettävä huomio-
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ta paikkoihin, joissa johdot tai johtokimput saattavat koskettaa toisiinsa!
Jos nestettä on vuotanut, on vuodon
syy etsittävä ja vauriot korjattava.
Tarkastettava kaikki kiinteät ja joustavat johdot.
Tarkastettava kumisuojaukset.
Tarkastettava kumijousitus.

Ilmastoinnin nesteen ja kaasun tason
tarkastus, tarvittaessa täydentäminen
 Jos nestettä tai kaasua on vuotanut,
on vuodon syy etsittävä ja vauriot
korjattava (erikoistilauksella).
Varusteiden ja niiden kunnon tarkastus
 Turvavyöt: vöiden pidikkeiden kiinnitykset, pidikevarret.
 Penkit: toiminnon ja kiinnityksen
kunnon tarkastus (ruuvien ja mutterien kiristäminen, huomioitava
vääntömomentti).

 Hyllyt: toiminnon tarkastus, kiinnityksen tarkastus.
 Radio ja CD-soitin: toiminnon tarkastus.
 Valaistus: toiminnon tarkastus.
 Ilmastointi: toiminnon tarkastus.
 Lämmitys: toiminnon tarkastus.
 Lattia: liitosten tiiviyden tarkastus.
 Verhoilu: liitosten kunnon tarkastus.
 Pitokahvat ja -tangot: kiinnityksen
tarkastus.
 Sähköovi: toiminnon tarkastus.
 Auton takaovi: toiminnon tarkatus
 Lasit: tiiviyden tarkastus
 Kattoluukku: tiiviyden ja toiminnon
tarkastus
 Kattopuhallin: tiiviyden ja toiminnon tarkastus
 Ikkunaverhot: toiminnon tarkastus
 Turvavarusteiden tarkastus: ikkunavasarat, sammutin, ensi-apu, merkintä

Tarkastus / huolto

A

Päivämäärä

24 kk välein tehtävät työt

Kilometrimäärä

Ilmastoinnin huolto / homeenpoisto

Korjaustilaus

Ilmastointisuodatin

Huoltopisteen johtaja tarkastaa auton
Maalipinnan, mahdollisen ruostumisen ja kolarivaurioiden tarkastus.

Tarkastusasemalla suoritettavat toimet

Ilmastoinnin nesteen ja kaasun

Alustan massauksen / ruostesuojauksen kunnon tarkastus.

tason tarkastus, tarvittaessa

Ilmastoinnin ilmanpuristimen kiinnityksen tarkastus.

täydentäminen

Ilmastoinnin kiilahihnan kunnon tarkastus.

Jos nestettä tai kaasua on

Hinauskoukun kiinnityksen tarkastus.

vuotanut,

Lämmityslaitteen kiinnityksen tarkastus.

etsittävä ja vauriot korjattava

Ilmastointiyksikön kiinnityksen tarkastus.

(erikoistilauksella).

on

vuodon

syy

Varapyörän kiinnityksen ja sen mahdollisten vaurioiden tarkastus.

Ilmastointijärjestelmän tiiviyden ja kunnon tarkastus
On erityisesti kiinnitettävä huomiota paikkoihin, joissa johdot tai johtokimput saattavat koskettaa toisiinsa!
Jos nestettä on vuotanut, on vuodon syy etsittävä ja vauriot korjattava.
Tarkastettava kaikki kiinteät ja joustavat johdot.
Tarkastettava kumisuojaukset.
Tarkastettava kumijousitus.
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Tarkastus / huolto
Varusteiden ja niiden kunnon tarkastus

B
Huomautuksia

Turvavyöt: vöiden pidikkeiden kiinnitykset, pidikevarret.
Penkit: toiminnon ja kiinnityksen kunnon tarkastus (ruuvien ja mutterien
kiristäminen, huomioitava vääntömomentti).
Hyllyt: toiminnon tarkastus, kiinnityksen tarkastus.
Radio ja CD-soitin: toiminnon tarkastus.
Valaistus: toiminnon tarkastus.
Ilmastointi: toiminnon tarkastus.
Lämmitys: toiminnon tarkastus.
Lattia: liitosten tiiviyden tarkastus.
Verhoilu: liitosten kunnon tarkastus.
Pitokahvat ja -tangot: kiinnityksen tarkastus.
Sähköovi: toiminnon tarkastus.
Auton takaovi: toiminnon tarkatus
Lasit: tiiviyden tarkastus
Kattoluukku: tiiviyden ja toiminnon tarkastus
Kattopuhallin: tiiviyden ja toiminnon tarkastus
Ikkunaverhot: toiminnon tarkastus
Turvavarusteiden tarkastus: ikkunavasarat, sammutin, ensi-apu, merkintä

Polsterin työntekijän allekirjoitus ja leima
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Ilmastoinnin kiilahihnan kunnon tarkastus.

Jos nestettä tai kaasua on

Hinauskoukun kiinnityksen tarkastus.

vuotanut,
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Jos nestettä on vuotanut, on vuodon syy etsittävä ja vauriot korjattava.
Tarkastettava kaikki kiinteät ja joustavat johdot.
Tarkastettava kumisuojaukset.
Tarkastettava kumijousitus.
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Varusteiden ja niiden kunnon tarkastus

B
Huomautuksia
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Auton takaovi: toiminnon tarkatus
Lasit: tiiviyden tarkastus
Kattoluukku: tiiviyden ja toiminnon tarkastus
Kattopuhallin: tiiviyden ja toiminnon tarkastus
Ikkunaverhot: toiminnon tarkastus
Turvavarusteiden tarkastus: ikkunavasarat, sammutin, ensi-apu, merkintä

Polsterin työntekijän allekirjoitus ja leima
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On erityisesti kiinnitettävä huomiota paikkoihin, joissa johdot tai johtokimput saattavat koskettaa toisiinsa!
Jos nestettä on vuotanut, on vuodon syy etsittävä ja vauriot korjattava.
Tarkastettava kaikki kiinteät ja joustavat johdot.
Tarkastettava kumisuojaukset.
Tarkastettava kumijousitus.
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Tarkastus / huolto
Varusteiden ja niiden kunnon tarkastus

B
Huomautuksia

Turvavyöt: vöiden pidikkeiden kiinnitykset, pidikevarret.
Penkit: toiminnon ja kiinnityksen kunnon tarkastus (ruuvien ja mutterien
kiristäminen, huomioitava vääntömomentti).
Hyllyt: toiminnon tarkastus, kiinnityksen tarkastus.
Radio ja CD-soitin: toiminnon tarkastus.
Valaistus: toiminnon tarkastus.
Ilmastointi: toiminnon tarkastus.
Lämmitys: toiminnon tarkastus.
Lattia: liitosten tiiviyden tarkastus.
Verhoilu: liitosten kunnon tarkastus.
Pitokahvat ja -tangot: kiinnityksen tarkastus.
Sähköovi: toiminnon tarkastus.
Auton takaovi: toiminnon tarkatus
Lasit: tiiviyden tarkastus
Kattoluukku: tiiviyden ja toiminnon tarkastus
Kattopuhallin: tiiviyden ja toiminnon tarkastus
Ikkunaverhot: toiminnon tarkastus
Turvavarusteiden tarkastus: ikkunavasarat, sammutin, ensi-apu, merkintä

Polsterin työntekijän allekirjoitus ja leima
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Tarkastus / huolto

A

Päivämäärä

24 kk välein tehtävät työt

Kilometrimäärä

Ilmastoinnin huolto / homeenpoisto

Korjaustilaus

Ilmastointisuodatin

Huoltopisteen johtaja tarkastaa auton
Maalipinnan, mahdollisen ruostumisen ja kolarivaurioiden tarkastus.

Tarkastusasemalla suoritettavat toimet

Ilmastoinnin nesteen ja kaasun

Alustan massauksen / ruostesuojauksen kunnon tarkastus.

tason tarkastus, tarvittaessa

Ilmastoinnin ilmanpuristimen kiinnityksen tarkastus.

täydentäminen

Ilmastoinnin kiilahihnan kunnon tarkastus.

Jos nestettä tai kaasua on

Hinauskoukun kiinnityksen tarkastus.

vuotanut,

Lämmityslaitteen kiinnityksen tarkastus.

etsittävä ja vauriot korjattava

Ilmastointiyksikön kiinnityksen tarkastus.

(erikoistilauksella).

on

vuodon

syy

Varapyörän kiinnityksen ja sen mahdollisten vaurioiden tarkastus.

Ilmastointijärjestelmän tiiviyden ja kunnon tarkastus
On erityisesti kiinnitettävä huomiota paikkoihin, joissa johdot tai johtokimput saattavat koskettaa toisiinsa!
Jos nestettä on vuotanut, on vuodon syy etsittävä ja vauriot korjattava.
Tarkastettava kaikki kiinteät ja joustavat johdot.
Tarkastettava kumisuojaukset.
Tarkastettava kumijousitus.
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Tarkastus / huolto
Varusteiden ja niiden kunnon tarkastus

B
Huomautuksia

Turvavyöt: vöiden pidikkeiden kiinnitykset, pidikevarret.
Penkit: toiminnon ja kiinnityksen kunnon tarkastus (ruuvien ja mutterien
kiristäminen, huomioitava vääntömomentti).
Hyllyt: toiminnon tarkastus, kiinnityksen tarkastus.
Radio ja CD-soitin: toiminnon tarkastus.
Valaistus: toiminnon tarkastus.
Ilmastointi: toiminnon tarkastus.
Lämmitys: toiminnon tarkastus.
Lattia: liitosten tiiviyden tarkastus.
Verhoilu: liitosten kunnon tarkastus.
Pitokahvat ja -tangot: kiinnityksen tarkastus.
Sähköovi: toiminnon tarkastus.
Auton takaovi: toiminnon tarkatus
Lasit: tiiviyden tarkastus
Kattoluukku: tiiviyden ja toiminnon tarkastus
Kattopuhallin: tiiviyden ja toiminnon tarkastus
Ikkunaverhot: toiminnon tarkastus
Turvavarusteiden tarkastus: ikkunavasarat, sammutin, ensi-apu, merkintä

Polsterin työntekijän allekirjoitus ja leima
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PL 64-920 Piła (Poland)
ul. Jana Styki 16
tel.: +48 67 352 07 60
fax: +48 67 352 07 61
e-mail: biuro@polster.pl
www.polster.pl
tel.: +48 501 350 003
tel.: +48 602 694 353
tel.: +358 400 891 188
tel.: +46 702 483 858

