
HOOLDUS
Kuupäev                  Tehtud tööd                    Kauplus

BMX, dirt-, street-, freeride- ja downhill rattaraamidele on tarbijal 
õigusasja lepingutingimustele mittevastavuse korral pretensiooni 
esitamise õigus 2a jooksul alates ostukuupäevast.
Kõik ülejäänud tüüpi rattaraamidele garantii 5a tingimusel, et 
vähemalt 1 kord aastas käiakse rattaga hoolduses Hawaii Expressi 
või tema volitatud esindaja töökojas ning vastav märge kantakse 
ka garantiipassile.
Amorti tuleb hooldada teeninduses iga 50 sõidutunni järel.    
Amordi hooldus on tasuline.
Ostetud toodetele ja ratta komponentidele on tarbijal õigusasja 
lepingutingimustele mittevastavuse korral esitada pretensioone 
kahe aasta jooksul alates ostukuupäevast.
Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on ostjal kõik muud 
EV seadusandlusest tulenevad õigused.
Hawaii Expressist ostetud ratastele on ostuaastal 1 tasuta 
lihthooldus perioodil 1 juuli - 1 dets. Palun tooge hooldusesse 
puhastatud ratas ning broneerige hoolduse aeg.

RATTAPASS
Nimi ...................................................................................................................

Aadress .............................................................................................................

...................................................................... Postiindeks ..................................

E-mail ................................................................................................................

Mudel ................................................................................................................  

Raaminumber .....................................................................................................

Ostu kuupäev ................................................ Värv .............................................

Müüja allkiri .................................................  Koht .............................................

Garantiitingimustega tutvunud .............................................................................



•

•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

TARBIJA ÕIGUSED 
Antud dokument annab Teile õiguse tootjast ja materjalist tuleneva rikke või vigase 
komponendi tasuta asendamisele või parandamisele vastavalt EV seadustele ja tootja 
poolt kehtestatud tingimustele, järgmistel alustel:

Hawaii Expressist ostetud ratastele kehtib ostuaastal 1 tasuta lihthooldus perioodil 1 juuli -1 dets. 
Hooldus on soovitav teostada peale esimese 100 – 300 km läbimist. Lihthooldus hõlmab endas 
jooksude rihtimist, kõikide lõtkude reguleerimist, pidurite-käikude reguleerimist, keti õlitamist ja 
kummide pumpamist.

Lihthooldus ei hõlma amordi hooldust. Amordi hooldus on tasuline.

Amorti tuleb hooldada teeninduses iga 50 sõidutunni järel ja vastavalt valmistaja hooldusgraafikule.
Koos nõudmisega esitatakse käesolev talong, selle puudumisel pretensioone ei rahuldata. Pretensiooni 
esitamise õigus kehtib üksnes  ostudokumendi originaali esitamisel.

Nõude rahuldamise otsustab Hawaii Expressi peamehaanik mõistliku aja jooksul nõude esitamisest.

Vastavalt võlaõigusseadusele on tarbijal õigus asja lepingutingimustele mittevastavuse korral esitada 
pretensioon kahe aasta jooksul.

Esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest alates juhul, kui tarbijaga ei jõua ühisele seisukohale asja puu-
duste ilmnemise põhjustes, peab müüja tõendama puuduste tekke valest kasutamisest või hooldusest tingituna.

Kuuekuulist tähtaega ületaval perioodil ehk ülejäänud pooleteist aasta jooksul peale asja üleandmist peab 
asja mittevastavust tõendama ostja.

Pretensiooni esitamise aeg katkeb ning tasuta remonditeenused kaotavad kehtivuse juhul kui:
1. Toodet remonti tuues ei ole ostjal säilinud ostudokumenti või sellel olevaid andmeid on omavoliliselt
 muudetud;
2. Toote seeria- ja mudelinumbrit on muudetud, see on eemaldatud või mitteloetav;
3. Toote kontruktsiooni on omavoliliselt muudetud või kui toode on viidud remonti mujale kui Hawaii
 Expressi poolt aktsepteeritud remonditöökotta.

Esmase õiguskaitsevahendina näeb võlaõigusseadus ette asja (defektse osa) parandamise, selle 
alternatiiviks on asendamine.

Tarbijal ei ole õigus asjal esinevate kõrvaldatavate pisipuuduste esinemisel nõuda asja eest makstud raha 
tagastamist.

Müüja ei vastuta defektide eest, mis on tingitud normaalselt kulumisest, (sihtotstarbelise kasutamise 
seisukohalt ebaolulised vead, nt kriimustused), ratta kasutamisest võistusolukorras või ekstreemsetes 
tingimustes, hüppamisest, kukkumisest, hooletusest, tehniliselt mittekorras ratta kasutamisest, ebaõigetest 
sõiduvõtetest või pidurdamisest, ebaõigest remondist väljaspool antud talongil näidatud remonditöökodasid 
ning mittestandartsete osade kasutamisest ja hooldusrežiimi eiramisest.

Käesolevad tingimused ei piira ega takista ostjat Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamisel.

JÄLGI OHUTUSREEGLEID JA 
LIIKLUSEESKIRJU!
Täida Eesti liikluseeskirju. Sõiduteel sõites peab jalgrattur olema vähemalt 10 aastat vana. Õuealal jalgratturi 
vanuse alammäär ei kehti. Liikluses olles peavad jalgrattal olema töökorras pidurid ja signaalkell. Vähemalt ühe 
ratta mõlemal küljel peab olema kollane kodarhelkur. Pimedal ajal või halva nähtavuse korral sõites peab ees 
olema valge ja taga punane tuli või viimast asendav punane helkur. Sõidu ajal jälgi autosid ja teisi sõidukeid, 
pööreteks anna käega märku. Kanna kiivrit. Halbades ilmastikutingimustes kanna vastavat riietust ja jalanõusid.

Riietus olgu selline, mis ei satu keti või veerevate rataste vahele. Ära sõida kahekesi rattal, mis on mõeldud ühele. 
Ära lase ennast vedada teise sõidukiga. Enne igat sõitu kontrolli, et ratas ja pidurid on tehniliselt korras. Tehniliste 
rikete ja probleemide korral pöördu kohe spetsialistide poole, sest võimalikult vara, õige ajal tehtud hooldus või 
remont säästab hulka aega ning raha. Hoolda ratast põhjalikult kevadel enne sõidu alustamist ja sügisel ratta 
talvekorterisse jätmiseks. Suvel õlita regulaarselt ketti ning hoia ratas liivast ja porist puhas.

JALGRATASTE MÜÜK JA 
HOOLDUS ÜLE EESTI

www.hawaii.ee

Tallinn  Hawaii Express Pirita Pirita tee 102, 53 443 777
 Hawaii Express Almare Paldiski mnt 96,  53 333 396 
 Hawaii Express Järve  Pärnu mnt 186, 53 333 566
 Hawaii Express Kristiine*  Endla 45, 53 333 665
 Dünamo* Liivalaia 5, 646 3256 
 Spantal Sport Järve* Pärnu mnt 238, 608 8233 
 Spantal Sport Rocca al Mare* Paldiski mnt 102, 665 9128 
Viimsi  Hawaii Express Randvere tee 6,  53 333 266
Tartu  Hawaii Express Lõunakeksus Ringtee 73,  53 333 603
 Hawaii Express Zeppelin Turu tn 14, 53 333 502
Pärnu  Hawaii Express Pärnu Aida 7, 444 0470
Rakvere  Hawaii Express Laada 14, 53 333 721 
 Spantal Sport Rakvere* Lõõtspilli 2, 326 0150  
Kuressaare  Hawaii Express Tallinna 58, 453 3042   
Valga  Hawaii Express Raja 5, 76 61 284
Viljandi  Hawaii Express Tallinna mnt 41 / Uku keskus, 53 333 591
Otepää  Hawaii Express Tartu mnt 1a, 53 333 629   
Haapsalu  Hawaii Express Tallinna mnt 1, 53 333 149
Paide  Hawaii Express Rüütli 10, 385 1541 
Narva  Hawaii Express Linda 1, 356 9422   
Võru  Hawaii Express Lembitu 4, 53 333 617 
Jõhvi  Hawaii Express Lille 3, 332 5759   
Põlva  Hawaii Express Tuglase 1, 79 94 945  
Jõgeva  OÜ Estem Tehnikakaubad Kesk 3, 505 8386   
Kärdla  Kerttu Sport Vabriku väljak 1, 463 2130   
Keila  Rõõmu Kaubamaja* Haapsalu 57, 678 1551
*hooldus ja garantii teistes Hawaii Expressi kauplustes.  


