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Deekax Air yleiset takuuehdot
Yleistietoja
Deekax Air Oy myöntää tälle tuotteelle takuun mahdollisten rakenne-, valmistus- ja materiaalivikojen varalta.
Takuuehdot edellyttävät laitteen asianmukaista asennusta ja käyttöä. Takuun edunsaaja on tuotteen haltija.
Takuuaika
Takuuaika on kaksi (2) vuotta toimituspäivämäärästä.
Takuun sisältö
Takuuseen sisältyvät takuuaikana valmistajalle ilmoitettujen ja takuunantajan toteamien rakenne-, valmistus- ja materiaalivikojen, sekä
tällaisten vikojen itse tuotteelle aiheuttamien vaurioiden korjauskustannukset. Mainitut viat valmistaja korjaa saattamalla tuotteen
toimintakuntoon.
Vastuun ja takuun rajoitukset
Tämä takuu on annettu edellyttäen, että tuotetta käytetään normaaleissa käyttöolosuhteissa käyttöohjeiden mukaisesti.
Takuu ei ole voimassa, jos koneessa käytetään muita kuin valmistajan alkuperäissuodattimia.
Takuunantajan vastuu on rajoitettu näiden ehtojen mukaisesti, eikä takuu siten kata sellaisia vahinkoja, jotka tuote aiheuttaa toiselle
esineelle tai henkilölle.
Takuu ei korvaa:
- kuljetusvaurioita
- käyttäjän huolimattomuudesta, käyttöohjeiden tai hoidon laiminlyömisestä johtuneita vaurioita
- takuunantajasta riippumattomista olosuhteista, kuten jännitevaihtelusta, ukkosesta, tulipalosta tai muiden kuin valtuutettujen
jälleenmyyjien suorittamista korjauksista, huolloista tai rakennemuutoksista aiheutuneita vikoja ja vaurioita - asennus- ja käyttöohjeiden
vastaisesta asennuksesta tai virheellisestä sijoituksesta aiheutuneita vikoja.
-osat, joiden rikkoutumisvaara käsittelyn tai luonnollisen kulumisen vuoksi on normaalia suurempi,
kuten lamput, lasi-, paperi-, muoviosat-, sulakkeet ja suodattimet, eivät kuulu takuuseen
-takuu ei myöskään korvaa laitteen toimintakunnon kannalta merkityksettömiä vikoja, kuten asennustyössä syntyneiden pintanaarmujen
korjaamista. Takuuseen eivät sisälly laitteen normaalit käyttöohjeessa esitetyt säädöt, erilliset käytönopastuskäynnit, hoito ja
puhdistustoimenpiteet, eivätkä sellaiset työt, jotka aiheuttavat varo- tai asennusmääräysten laiminlyönneistä tai näiden selvittelyistä
asennuskohteessa.
Toimenpiteet vian ilmetessä
Vian ilmetessä takuuaikana asiakkaan on viipymättä ilmoitettava tästä koneen asentaneeseen yritykseen, tuotteen myyjäliikkeeseen tai
valmistajalle. Tällöin on ilmoitettava tuotteen malli / tyyppi, asennusvuosi ja kuukausi, vian laatu mahdollisimman tarkasti, sekä
olosuhteet, jossa vika on syntynyt.
Takuukorjauksen edellytys on myös, että asiakas pystyy luotettavasti osoittamaan, että takuu on voimassa.
Valmistaja ei veloita asiakkaaltaan takuuseen kuuluvia vaihdettuja tai korjattuja osia, korjaustyöstä
sovitaan tapauskohtaisesti.
Takuukorvaus suoritetaan vasta silloin, kun virheellinen tuote tai sen vaurioitunut osa on toimitettu
tehtaallemme tarkistettavaksi ja sen on arvioitu ja vaurio todettu takuukorvauksen piiriin kuuluvaksi.

Laitetiedot:
Tyyppi/malli: _________________________________________
Valmistenumero: _____________________________________
Määrä: ______________________________________________
Asennusliike: ________________________________________
Myyjäliike: ___________________________________________
Toimituspäivä: _______________________________________
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