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N:o 5200
SUOMEN GENERAL MOTORS OY

Helsinki

Takuu- ja huoltotodistus

Omistajan nimi

Osoite

Automerkki

Malli

Takuu
General Motorsin valmistamiin ja Suomen General Mo-
tors Oy:n tai jonkun sen jälleenmyyjän toimittamiin tai
myymiin uusiin autoihin, alustoihin tai osiin nähden eivät
mitkään nimenomaan sovitut tai edellytetyt takuut ole
voimassa kuin se, johon a.o. valmistaja on sitoutunut ja
joka on näin kuuluva:
Valmistaja takaa, että jokainen sen toimittama uus ajo-
neuvo ja siihen kuuluvat valmistajan toimittamat va-
rusteet ja tarvikkeet (lukuunottamatta uiko- ja sisären-
kaita) kuin myös jokainen alusta sekä kaikki valmistajan
valmistamat osat ovat aineeltaan ja valmistukseltaan vir-
heettömät, ja sitoutuu, edellyttäen, että autoa on ajettu
normaalisti ja enintään 6 kuukautta toimituksen tapahdut-
tua tai korkeintaan 10.000 kilometriä, kumpi tapaus ensin
esiintyneekin, auton ensimmäiselle ostajalle korjaamaan
mahdollisesti esiintyvät viat, mikäli virheellinen osa tai
osat on lähetetty (rahti maksettuna) tehtaalle ja val-
mistaja on todennut aine- tai valmistusvian.

Valmistaja ei hyväksy eikä vastaa siitä, että toinen henkilö
valmistajan puolesta sitoutuu autojen, alustojen tai osien
myynnin yhteydessä muihin velvoituksiin.

Takuu ei koske ajoneuvoa, jota on korjattu tai jonka ra-
kennetta on muutettu muualla kuin General Motorsin
valtuutetun jälleenmyyjän luona tai valtuutetussa kor-
jaamossa siten, että tämä valmistajan käsityksen mukaan
on haitallisesti vaikuttanut sen kestävyyteen tai luotetta-
vuuteen eikä myöskään ajoneuvoa, jota onkäytetty väärin
tai huolimattomasti tai jota on kohdannut onnettomuus.
Takuu ei myöskään koske erikoisvarusteita, tai niiden
aiheuttamia vahinkoja, jotka jokin ulkopuolinen valmis-
taja, jälleenmyyjä tai joku toinen on asentanut General
Motorsin autoihin, tai varusteita, joita jokin muu kuin
General Motors on toimittanut ja sen jälkeen valtuutetun
jälleenmyyjäntaikorjaamon puolesta autoon on asennettu.

Sarja n:o

Moottorin n:o

Toimituspäivämäärä

Auton rekisterinumero

Tämän todistuksen on antanut

Jälleenmyyjä

Suomen General Motors Oy sitoutuu samaan
vastuuseen tässä todistuskirjassa mainittuun ajo-
neuvoon nähden kuin mitä yllämainittu valmis-
tajan takuu edellyttää siinä tapauksessa, että
tässä asiakirjassamainittuun autoon vastoin odo-
tuksia ilmaantuisi aine- tai valmistusvikoja joko
6 kuukauden kuluessa asiakirjaan merkitystä toi-
mituspäivästä tai ennen kuin autolla on ajettu
io.ooo kilometriä, takuusitoumuksen puitteissa,
korjaamaan osan, jokayhtiön tehtaalla suoritta-
massa tarkastuksessa tai jollakin toisella yhtiön
hyväksymällä tavalla on havaittu virheelliseksi,
tai vaihtamaan uuden osan tällaisen virheellisen
tilalle.

Osoite

Jälleenmyyjän allekirjoitus

Valmistajan aika ajoin tekemät rakennemuutokset ja pa-
rannukset valmistettaviin moottoriajoneuvoihin eivät vel-
voita valmistajaa yleensä eikä edellä olevan takuun perus-
teella suorittamaan aikaisemmin toimitettuihin autoihin
vastaavia muutoksia.








