
Deðerli Müþterimiz,
Fiat’ý tercih edip, Fiat Linea’yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz.
Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün olan en iyi þekilde kullanabilmenize yardýmcý olmasý için hazýrladýk.
Otomobilinizi kullanmadan önce kitabýn tamamýný okumanýzý tavsiye ediyoruz.
Bu kitapta Fiat Linea’nýn teknolojik özelliklerinden en iyi þekilde yararlanmanýza yardýmcý olacak; otomobilin kullanýmý ile ilgili bilgiler, tavsiyeler
ve önemli uyarýlar bulacaksýnýz.
Sayfanýn sonunda semboller ile belirtilen uyarýlarý ve talimatlarý dikkatlice okumanýzý tavsiye ederiz:

Þahsi güvenlik  Otomobilin korunmasý Çevrenin korunmasý.

BİLGİLENDİRME
Mal�n ay�pl� olduğunun anlaş�lmas� durumunda tüketici, 6502 say�l� Tüketicinin Korunmas� Hakk�nda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan; a-
Sözleşmeden dönme, b- Sat�ş bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onar�lmas�n� isteme, ç- Sat�lan�n ay�ps�z bir misli ile değiştirilmesini isteme,
haklar�ndan birini kullanabilir. - Binek otomobiller ve kamyonetler için azami tamir süresi 30 iş günüdür. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz ona-
r�m hakk�n� seçmesi durumunda sat�c�; işçilik masraf�, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad alt�nda hiçbir ücret talep etmeksizin
mal�n onar�m�n� yapmak veya yapt�rmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onar�m hakk�n� üretici veya ithalatç�ya karş� da kullanabilir. Sat�c�, üreti-
ci ve ithalatç� tüketicinin bu hakk�n� kullanmas�ndan müteselsilen sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onar�m hakk�n� kullanmas� halinde mal�n; 
- Garanti süresi içinde tekrar ar�zalanmas�, - Tamiri için gereken azami sürenin aş�lmas�, - Tamirinin mümkün olmad�ğ�n�n, yetkili servis istasyo-
nu, sat�c�, üretici veya ithalatç� taraf�ndan bir raporla belirlenmesi durumlar�nda; tüketici mal�n bedel iadesini, ay�p oran�nda bedel indirimini ve-
ya imkân varsa mal�n ay�ps�z misli ile değiştirilmesini sat�c�dan talep edebilir. Sat�c�, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilme-
mesi durumunda sat�c�, üretici ve ithalatç� müteselsilen sorumludur. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin ar�zan�n yetkili servis istasyo-
nuna veya sat�c�ya bildirimi tarihinde, garanti süresi d�ş�nda ise mal�n yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Mal�n ar�zas�n�n
10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatç�; mal�n tamiri tamamlan�ncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir mal�
tüketicinin kullan�m�na tahsis etmek zorundad�r. Mal�n garanti süresi içerisinde ar�zalanmas� durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir. Mal�n kullan�m ömrü 10 y�ld�r. Tüketici, garantiden doğan haklar�n�n kullan�lmas� ile ilgili olarak ç�kabilecek uyuşmazl�klarda yerleşim ye-
rinin bulunduğu veya tüketici işleminin yap�ld�ğ� yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir. Sat�c� taraf�ndan bu
Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanl�ğ� Tüketicinin Korunmas� ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü-
ğüne başvurabilir.

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat’ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Bu kitapta bütün Fiat Linea tiplerine ait bilgiler verilmektedir. 
Bunun için siz satýn aldýðýnýz otomobilin tipine ait bilgi ve uyarýlarý dikkate alýnýz.
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ÜRETİCİ FİRMA
Tofaş Türk Otomobil Fabrikas� A.Ş.

Büyükdere Cad. No:145 Tofaş Han Zincirlikuyu 34394 İstanbul
Telefon: 0212 275 33 90

Bask� no. 603.99.660 – 2015
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