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Proje
Adı GARANTİ ŞARTLARI
1) Garanti süresi, malın tesliminden sonra başlar ve 2 yıldır.
Proje 2) Malın tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
Adı 3) Müşteri tarafından, malın ayıplı olduğunun düşünülmesi durumunda; firma uzmanı tarafından aynı gün
içinde incelenir. Ürünün ayıplı olduğu tespit edildiği durumda; tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun, 11’nci maddesinde yer alan;
Proje
a. Satılan malın birebir değiştirilmesini isteme,
Adı
b. Tüketicinin, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda,
ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir.
4) Malın şartlı iade süresi, teslim tarihi itibari ile 15 gün’dır. Alıcı, bu belge ile beraber fatura/fişi ibraz etmek
zorundadır. Kullanıcı beyanı ile tasarruf sağlanamadığı iddiası durumunda, VGT pilotumuz tarafından, kullanıcı
ile birlikte tecrübe edilir. Tecrübe sonunda, VGT pilotu tasarruf sağlar ise kullanıcı da kullanım alışkanlıklarını
değiştirmediği / değiştirmeyeceğini yazılı olarak beyan etmesi durumunda, iadesi sökme/takma kesintisi yapılarak,
takip eden ilk ayın 15'inci günü, satın alma esnasında yaptığı ödeme şekline göre iade edilir.
5) Malın kullanma talimatına ilişkin (ARKA SAYFADA)yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan
arızalar, garanti kapsamı dışıdır.
6) VGT Sisteminin “Yakıt Tasarrufu” hakkında; arka sayfada yer alan “VGT KULLANIM TARİFNAMESİ”ndeki
talimatlarına göre kullanılırsa yakıt tasarrufu sağlar. 1) VGT İLE YAKIT TASARRUFU İÇİN SÜRÜŞ TEKNİĞİ” ile
belirtilmiş tarif dışı kullanım sonucu VGT’nin sağladığı performans özelliği kullanılır. Performanslı kullanımda ise
yakıt tasarrufu sağlanamaz. VGT çalışma prensibi gereği, yakıt tasarrufunu yalnızca seyir halindeki araçlarda
kullanım tarifnamesine göre yapmaktadır. Rölantide veya durağan halde çalışan araca yakıt tasarrufu kesinlikle
sağlamamaktadır.
7) VGT Sisteminde başlıca; hava filtresi zamanında değiştirilmemiş, hava emişi tıkalı, kirli, bakımı yapılmamış
turbo ve turbo aksamı, dahası aracın yürüründeki genel ve detaylı bakımların ihmali gibi her türlü durumda;
aracın yakıt artışından ya da doğabilecek her türlü arızasından VGT hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

8) ALICININ ve SATICININ işbu evrakta, önlü ve arkalı olarak, ALICI ve SATICI ile paylaşmak üzere, 2 nüsha
doldurulması “VGT GARANTİ BELGESİ”, “VGT KULLANIM TARİFNAMESİ” (*) işaretli alanların tümü eksiksiz
doldurulacak ve taraflarca imza altına alınacaktır. Eksik bilgi olması durumunda VGT cihazı garanti dışı kalacaktır.
Alıcı işbu evrakta yazan haklardan yararlanamayacaktır.
9) ALICI, VGT Sisteminin “VGT KULLANIM TARİFNAMESİ” nin altında yer alan, ALICI başlıklı bölüme BÜYÜK
HARFLERLE “OKUDUM ANLADIM” yazması ve “İMZA” atması zorunludur.
10) Malın yetkili servisleri dışında, mala yapılan her türlü müdahale ya da müdahaleler, malın garanti kapsamı
dışında kalmasına neden olur.
11) Tüketici tarafından iddia edilen VGT Cihazı kaynaklı tüm hasar, arıza ve benzeri durumlar, VGT yetkilisi eşliğinde
bu konuda faaliyet gösteren akredite kuruluş tarafından iddianın tespiti durumunda, tüketicinin reel olan
tazminat talebi karşılanır. Bu tespit için yapılacak tüm masraflar, tüketiciye aittir.
12) Bu “GARANTİ BELGESİ” 12 madde, ön ve arka olarak 2 sayfadan oluşmuştur. Tüm alanlar eksiksiz doldurulup imza
altına alınması ile bu belge geçerlidir.
VGT KULLANIM TARİFNAMESİ
1) VGT İLE YAKIT TASARRUFU İÇİN SÜRÜŞ TEKNİĞİ:
VGT kavrama devrini düşürerek, aracınızı daha az gaz ile kullanmanızı sağlar. Ayağınızın ağırlığı ile yaklaşık %5
oranında gaz pedalına basarak, düşük devirde yüksek vitesle hız kazandıracağı için araba kullanmanın keyfini
tasarruf ederek yaşarsınız.
Vites geçişlerinde yaşanan yığılma problemini ortadan kaldırır, siz de yolun akışkanlığına ve aracın ivmesine göre
gazsız sürüş sağlarsınız.

2) VGT İLE PERFORMANS İÇİN SÜRÜŞ TEKNİĞİ:
VGT Gaz pedalınıza hassasiyet kazandırarak, aracın tepkimesini ciddi oranda arttırır. Yüksek oranda verdiğiniz gaz
ile aracınızın torkunu arttırıp yığılmadan ve hızını kesmeden süratlenmesini sağlayacaktır. Ayağınızı gazdan çekip
aynı oranda gaza basarak, tepkimesini daha yüksek tork olarak hissedeceksiniz.

