
 
TAGASIOSTU TINGIMUSED 
 
Kaesolevas kirjeldatud tagasiostu tingimused kohalduvad juhul kui Hooldaja ja Tellija või finantseerimisasutus on leppinud eraldi kirjalikus 
lepingus kokku Tellijale kuuluva või tema poolt kasutatava masina tagasiostus. Sellisel juhul Tellija peab tagama, et lisaks hoolduslepingus 
toodule, Tellija täidab alltodud tagasiostu lisatingimusi. Kui pole märgitud teisiti, siis Tellija peab teagama, et tagasiostu tähtajaks Masin 
vastab vähemalt allpool kirjeldatud tingimustele. Tingimuste mittetäitmisel tagasiotu ei toimu või Tellija hüvitab Hooldajale tekkivad kulud ja 
kahju. 
 
1. Tellija on lõpetanud Masina kasutamise hiljemalt tagasiostu tähtajaks ja teavitanud sellest viivitamatult kirjalikult Hooldajat. 
2. Tellija võimaldab Masina Hooldajal viivitamatult üle vaadata ja toimetab selle seejärel hiljemalt 10 päeva jooksul oma kuludega 

üleandmise sihtkohta, milleks on Siciliewg 5, Amsterdam.  
3. Masin on Tellija poolt soetatud nõuetekohaselt ja selle eest on tasutud täies ulatuses ning Tellijal pole võlgnevusi Hooldaja ees. 
4. Masinal on kasutatud ainult tootja (HCME) heakskiidetud kütuseid ja määrdeaineid. 
5. Tellija on tellinud ja lasknud teostada ning vajadusel teinud iseseisvalt kõik igapäevased ja -nädalased hooldused ja ülevaatused, nii 

nagu on kirjeldatud vastavas kasutusjuhendis. Asjakohased Tellija poolt koostatavad hooldusdokumendid peavad olema üle antud 
Hooldajale ilma viivituseta. 

6. Masinat on kasutatud vastavalt kasutusjuhendis esitatud juhistele. 
7. Masinale on paigaldatud ainult Hitachi originaalvaruosad. 
8. Kõik Tellija kleebised või märgised peavad olema tagasiostu tähtajaks eemaldatud ja aluspinnad taastatud. 
9. Rehvid peavad olema sama tootja omad ja samasuguse mustriga, nagu olid Tellijale kättetoimetamise ajal. 
10. Rehvide mustri jääk ei tohi olla väiksem kui hoolduslepingus kokkulepitud määr. See arvutatakse rehvide kulumisindikaatori alusel. 

Kriimud rehvide külgpindadel ei ole lubatud. 
11. Hüdrosilindrid ja -voolikud on nõuetekohases töökorras ega leki. 
12. Pumbad, mootorid, klapid töötavad nõuetele vastavalt. 
13. Uksed, mootorikatted, lingid peavad õigesti töötama; kahjustunud klaas peab olema vahetatud. 
14. Mootor, summutisüsteem, ülekandemehhanism, hüdrosüsteem, sidurid, teljed peavad töötama nõuetekohaselt ja vastama seadme 

originaaltootja spetsifikatsioonidele. 
15. Jahutussüsteem ja radiaatorid ei tohi lekkida. 
16. Akud ja starter töötavad nõuetekohaselt ja on hooldatud vastavalt HCME kasutusjuhendis esitatud juhistele. 
17. Ükski spetsifikatsioonides tehtud muudatus, kaasa arvatud, kuid mitte ainult, lisatud vasturaskus, rehvi ketid jne, mis võivad mõjutada 

Masina jõudlust võrreldes algsega, ei ole aktsepteeritav ilma HCME kirjaliku loata. 
18. Masina kohta on sõlmitud hooldusleping. Hooldusleping peab kehtima kuni tagasiostuni. 
19. Masin peab olema tagasiostu hetkel originaalvärvitoonis ja kõikide originaallkleebistega. 
20. Masinat, millel on tehtud muudatusi, mis põhjustavad puudujääke Masina vastavuses kehtivatele seadustele või ühtlustatud 

liiklusseadustele (teevalgustus, reflektorid, peeglid jne) ei aktsepteerita tagasiostuks. 
21. Kõik Masina asjakohased dokumendid (CE deklaratsioon, kasutusjuhend jne) tuleb tagasiostu toimumisel tagastada koos Masinaga. 
22. Rikete korral Masina alarmsüsteemis tohib parandustöid teha ainult Hooldaja juures. Tagasiostu tähtajaks ei tohi Masinal olla ühtegi 

viga ega alarmkoodi tõrget. 
23. Kui Masinale soovitakse paigaldada mõni tarvik, mida HCME pole heaks kiitnud ega tarninud, tuleb selleks saada HCME-lt eelnev 

kirjalik heakskiit. 
24. Kui Masinal vahetatakse välja peamised komponendid, siis selline Masin tagasiostmisele ei kuulu. 
25. Kui mõnes konkreetses ostulepingus pole teisiti sätestatud, toimub Masina saatmine DAPi (Amsterdam või Oosterhout) lncoterms 2010 

tarneklausli alusel. 
26. Kuni Masina saabumiseni üleandmise sihtkohta ja sealt faktilise vastuvõtmiseni, lasub Masina juhusliku kahjustumise või hävimise risk 

Tellijal. 

 


