
TEEÄÄRNE REMONT VÕI PUKSIIRABI
ASENDUSSÕIDUK*
KA VÄLISRIIKIDES*
* kohalduvad täiendavad tingimused

Sinu uus Husqvarna on sinu vabadus. Sa ei tohiks kunagi 
tee äärde jääda. Me aitame sul sõitu kõigest hoolimata 
jätkata. Peale tehasegarantii saad väikse imevõtme: tasuta 

HUSQVARNA MOTORCYCLES MOBILITY SERVICE’i.
Sellega pääsed juurde meie mobiilsuspartneri ARC Europe 
suurele teenindusvõrgule. Kiiresti ja muretult aitame sind 
24 tundi ööpäevas, seitse päeva nädalas ja 365 päeva 
aastas.

Selle teenuse kohta leiad lisateavet veebisaidilt
www.husqvarna-motorcycles.com/mobilityservice

VARUOSAD JA VÕTMETEENUS

HUSQVARNA MOTORCYCLESI 24 / 7 ABIKESKUS

MAJUTUS

HOIAME SIND SADULAS ...
Enne, kui midagi ette võtad, helista rikke korral Husqvarna
Motorcycles’i abikeskuse abiliinile! Pane tähele, et tasutakse
ainult nende teenuste eest, mis on Husqvarna Motorcycles’i
abikeskuse poolt heaks kiidetud!

RAHVUSVAHELINE:**
+372 6979176
** tegu ei ole tasuta numbriga ja sellele 
    helistamisega võib eri riikides kaasneda erinev tasu.

MOBILITY
SERVICE

koostöös frimaga

ES
T



PÕHITEAVE HUSQVARNA MOTORCYCLES MOBILITY SERVICE’I KOHTA:

 KOOSTÖÖPARTNERID
 Husqvarna Motorcycles ja ARC Europe

  MOBIILSUSTEENUS KEHTIB RATASTELE, MIS ON OSTETUD VÕI REMONDITUD
 Austrias, Belgias, Tšehhi Vabariigis, Taanis, Eestis, Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Kreekas, 
 Ungaris, Itaalias, Lätis, Leedus, Luksemburgis, Madalmaades, Norras, Poolas, Portugalis, Rumeenias, 
 Slovakkias, Sloveenias, Hispaanias, Rootsis, Šveitsis

 KATVUS (TEENUS KATAB JÄRGMISTES RIIKIDES TOIMUVAID JUHTUMEID)
 Albaania, Andorra, Belgia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Taani (k.a Fääri saared), Saksamaa,
 Eesti, Soome, Prantsusmaa (Euroopa territoorium, k.a Réunion), endine Jugoslaavia Vabariik
 Makedoonia, Kreeka, Island, Iirimaa, Itaalia, Kosovo, Horvaatia, Läti, Lichtenstein, Leedu,
 Luksemburg, Malta, Norra, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Venemaa, San Marino, Serbia,
 Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Šveits, Põhja-Küpros, Lõuna-Küpros, Tšehhi Vabariik,
 Türgi, Ungari, Vatikan ja Ühendkuningriik (Euroopa piirkond koos Gibraltari ja Kanalisaartega).

  KEHTIVUSAEG 
 - Iga uue sõiduki ostuga kaasneb 12-kuune tasuta kaitse alates sõiduki ametliku
  üleandmise kuupäevast.

 - Iga hooldusega, mis on tehtud ettevõtte Husqvarna Motorcycles volitatud esindaja juures, 
  pikeneb tasuta kaitse vastavalt kuni järgmise hoolduseni, maksimaalselt 12 kuu võrra. Tasuta
  kaitse kehtib nimetatud tingimustel alates esimesest hooldusest kogu KASUTUSEA*** jooksul!

 KAETUD MOOTORRATTAD
  24 kuu pikkuse tootjagarantiiga Husqvarna mootorrattad, mis on homologeeritud maan-

teesõiduks.

 SOODUSTATUD ISIK
 Omanik või juht ja kaasreisija.

 TEENUSTE ULATUS
 Kogu Euroopat kattev tihe teenuseosutajate võrgustik ja abitelefon (ööpäev läbi 365 päeva 
 aastas). Teenus korraldatakse pärast ratta VIN-i (kerenumbri) kontrollimist, kuna mobiilsusteenus 
 kehtib konkreetsele mootorrattale.

TEENUSED
 KAETUD JUHTUMID 

 Tehniline rike, vandalism, vargus, varguskatse**** ja põleng.

 TEEÄÄRNE REMONT

 PUKSIIRABI  
 Kui mootorratast ei saa kohapeal remontida, pukseeritakse see lähimasse Husqvarna Motorcyclesi 
 volitatud esindusse (või koduesindusse, kui see on kuni 50 km kaugusel).

 LADUSTAMINE   
 Rikke korral kuni maksimaalselt 2 nädalat kuni taastarneni/äratoomiseni/utiliseerimiseni. 

 VARUOSAD 
  Välisriigis tekkiva rikke puhul varuosade saatmine Husqvarna volitatud esindusse. Kate hõlmab 
 transpordikulusid, aga mitte varuosade maksumust.

  UTILISEERIMINE VÄLISRIIGIS 
  Vandalismi-, põlengu-, vargus- või varguskatsejuhtumi järel korraldatakse mootorratta utiliseeri-
 mine. Kate hõlmab transporti jäätmekäitluskohta, kuid mitte tollimakse ja ekspertiisikulusid.

 MAJUTUS
  Kui mootorratast ei ole võimalik pärast Husqvarna Motorcycles’i volitatud esindusse pukseerimist
 samal päeval remontida ja rike ilmnes volitatud juhi elukohast rohkem kui 50 km kaugusel,  
 hõlmab teenus kuni 2 inimese majutuskulusid kuni 4 ööks 3 tärni hotellis koos hommikusöögiga. 

 VÕTMEABI 
  Kaotatud/varastatud/purunenud võtme puhul võidakse korraldada varuvõtme saatmine juhile 
 (kate hõlmab transpordikulu) või Husqvarna Motorcyclesi volitatud esindusse, olenevalt sellest, 
 milline lahendus on sobivaim.

HOIAME SIND TEEL
 TRANSFEERID

 Vajaduse korral hüvitatakse kuni 77 eurot rikke kohta (sh käibemaks) transportimiseks Husqvarna
 Motorcycles’i volitatud esinduse, autorendiettevõtte, hotelli, raudteejaama, lennujaama jne vahel. 

 ASENDUSSÕIDUK 
 Kui mootorratast ei ole võimalik pärast Husqvarna Motorcyclesi volitatud esindusse pukseerimist 
 samal päeval remontida, korraldatakse ilma läbisõidutasuta standardkindlustusega rendiauto 
 (max kategooria B „Economy“) kuni remonttööde lõpetamiseni, aga mitte rohkem kui 4 tööpäe-
 vaks.*****

 REISI JÄTKAMINE
 Kui mootorratast ei ole võimalik pärast Husqvarna Motorcycles’i volitatud esindusse pukseerimist
 samal päeval remontida, kaetakse reisikulud (max 2 inimest) rikke tekkimiskohast sihtkohta või
 volitatud esinduse asukohta. Soovitatavad transpordiviisid on järgmised.
 - Takso, kui sihtkohta on vähem kui 50 km
 - Esimese klassi rongipilet, kui sihtkohta on 50 kuni 1000 km
 - Turistiklassi lennukipilet, kui sihtkohta on rohkem kui 1000 km

TRANSPORDITEENUS 
  REMONDITUD MOOTORRATTA TRANSPORT  
Remonditud mootorrattale Husqvarna Motorcycles’i volitatud esindusse järeletulemisega

 kaasnevad kulud (transpordivahendid on samad nagu ülal nimetatud) hüvitab Husqvarna
 Motorcycles’i abikeskus. Kui juhil ei ole võimalik mootorrattale järele tulla, kaetakse mootorratta
 juhi koju transportimise kulud. Siinkohal hüvitab Husqvarna Motorcycles’i abikeskus ainult kulud,
 mis oleksid tekkinud juhi sõltumatust reisimisest sõidukile järeletulemise korral. Ülejäänud osa  
 peab juht ise tasuma. Tellimisel korraldab Husqvarna Motorcycles’i abikeskus transpordi juhi  
 valitud transpordifirma või kullerteenuse poolt, mille tellib juht ise ja ka tasub selle eest ise.  
 Seejärel hüvitab Husqvarna Motorcycles’i abikeskus osa kuludest ülalkirjeldatud tingimustel. 

 Seda teenust osutatakse vaid järgmiste juhtumite puhul:
 - Rike, vandalism, põleng (koduriigis või välisriigis)
 - Varguskatse (ainult välisriigis)

 REMONTIMATA MOOTORRATTA TRANSPORT
 Kui mootorratast ei ole võimalik pärast Husqvarna Motorcyclesi volitatud esindusse pukseerimist 
 4 tööpäeva jooksul remontida, siis transporditakse mootorratas Husqvarna Motorcyclesi volitatud 
 koduesindusse (mitu transpordiviisi).

 Seda teenust osutatakse vaid järgmiste juhtumite puhul: 
 - Rike, vandalism, põleng (koduriigis või välisriigis)
 - Varguskatse (ainult välisriigis)

HEA TEADA
Tasutakse ainult nende teenuste eest, mis on Husqvarna Motorcycles’i abikeskuse
poolt heaks kiidetud. Helista mis tahes rikke korral abiliinile!

 KOMMERTSKASUTUS  
 Kommertskasutuses mootorratastele (nt politsei-, õppesõidu- ja rendimootorratastele) kehtib 
 abipakett piiratud kujul (ainult teeäärne remont ja puksiirabi).

 KOMBINEERITUD HÜVITAMINE
 Asendussõiduk, majutus ja reisi jätkamine võivad olla ühes juhtumis kombineeritud.

  VÄLISTUSED
 Abiteenus ei kehti järgmistele juhtumitele:
 - Kui volitatud juht ei võtnud kohe pärast riket abiteenuse korraldamiseks
  ühendust Husqvarna Motorcycles’i abikeskusega
 - Kui mootorrattaga, millele teenused kehtivad, on sõidetud volitatud Husqvarna
  Motorcycles’i esindusse, s.t kui sõiduk on jõudnud töökotta omal jõul
 - Kooskõlastamata teenuseid ei hüvitata
 - Rikked, mille põhjuseks on vääramatu jõud, sõjategevus, streik, konfiskeerimine,
  riigiasutuste kehtestatud piirangud, ametlik keeld, piraatlus, plahvatused,
  tuumaenergia või radioaktiivne mõju
 - Rikked, mis tekivad motospordiüritusel või -treeningul
 - Rikked, mis on seotud haagisega või külgkorviga
 - Sõiduki mittesihtotstarbelisest kasutamisest põhjustatud juhtumid
 - Rikked, mis on tingitud enne abikõnet toimunud liiklusõnnetusest
 - Husqvarna Motorcyclesi loata mootorrattale paigaldatud varuosast või tarvikust põhjustatud 
  juhtumid
 - Rikked, mis tekkisid mootorratast volitamata kasutanud või juhiloata juhi tegevuse tagajärjel
 - Rikked, mis ei tekkinud avalikel teedel (maastikul kasutamine)

*** Ühesilindrilise sõiduki puhul max 60 000 km või 8 aastat (olenevalt sellest, kumb täitub varem);
kahesilindrilise sõiduki puhul max 80 000 km või 8 aastat (olenevalt sellest, kumb täitub varem)

**** Vargus ja varguskatse on kaetud välisriigis
***** Kohalduvad autorendiettevõtte üldised teenusetingimused

SINU HUSQVARNA MOTORCYCLESI VOLITATUD ESINDUS:

Kehtivusaeg:


