MOTOR POWER FINLAND OY - YLEISET TAKUUEHDOT

1. Toimittaja antaa toimittamilleen uusille tuotteille näiden takuuehtojen mukaisen takuun, joka
koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kuitenkaan koske kohdassa 6 mainittavia
poikkeuksia.
Takuuaika alkaa laitteen toimituksesta loppuasiakkaalle. Takuuaika on maahantuojantuotteelle
ilmoittama takuuaika, joka käy ilmi takuukortista. Yksityiskäytössä ja ammattikäytössä voi olla
eri takuuajat, joten on tärkeää ilmoittaa tuotetta ostettaessa tuleeko tuote yksityis- vai
ammattikäyttöön.
2. Takuun perusteella suoritetaan valoituksetta takuuaikana todetun takuunalaisen vian korjaus
normaalina työaikana toimittajan huoltokorjaamossa, toimittajan valtuuttamassa huoltoliikkeessä
tai muussa toimittajan osoittamassa paikassa. Takuu korvaa valmistus- tai raaka-ainevirheistä
vioittuneet osat, mutta ei välillisiä kuluja.
3. Toimittaja ei vastaa siitä, että laite on yhteensopiva kaikkien markkinoilla olevien tuotteiden
kanssa eikä siitä, että ostaja on valinnut käyttöönsä sopimattoman laitteen.
4. Takuukorjauksen toimitusehto on vapaasti toimittajan tai valtuutetun huoltoliikkeen varastossa
ilman kuljetuspakkausta. Jos korjaus on sovittu suoritettavaksi muualla kuin toimittajan tai
valtuutetun huoltoliikkeen huoltokorjaamossa, veloitetaan kaikki takuuseen kuulumattomat
kustannukset kuten matka- ja odotustunnit sekä päivärahat toimittajan voimassaolevien huoltosekä korjaustöiden veloitushinnaston mukaan.
Takuun perusteella vaihdetut osat tulevat toimittajan omaisuudeksi.
5. Takuukorjauksen edellytyksenä ovat seuraavat:
5.1 Vaurio on tapahtunut normaaliksi katsottavissa käyttöolosuhteissa.
5.2 Valmistajan sekä toimittajan antamia käyttö-, huolto- sekä asennusohjeita on noudatettu.
5.3 Laitetta huollettaessa tai korjattaessa on käytetty alkuperäisvaraosia ja tarvikkeita.
5.4 Huoltokorjaamoon otetaan yhteyttä heti kun vika on todettu ja takuukäsittely on aloitettu
heti. Ajoneuvoa ei myöskään ole käytetty vian ilmenemisen jälkeen. Tarkat ohjeet takuukäsittelystä
saat jälleenmyyjältäsi.
5.5 Takuun perusteella korjatun laitteen takuu jatkuu alkuperäisen laitteen takuuajan loppuun.
6. Takuu ei kata ja toimittajan takuuvelvoitteen piiriin ei kuulu:
6.1 Sellaisten vikojen korjaus, jotka aiheutuvat luonnollisesta kulumisesta, käyttövirheistä, muiden
kuin toimittajan tai hänen valtuuttamansa edustajan suorittamista puutteellisista tai virheellisistä
huolloista aiheutunut vika.
6.2 Viallisen laitteen aiheuttamien välittömien tai välillisten vahinkojen korvaaminen.
6.3 Vian korjaaminen, jos joku muu kuin toimittajan huoltokorjaamo tai toimittajan valtuuttama
huoltoliike on tehnyt laitteeseen muutoksia tai korjauksia.
6.4 Sellaisten laitteiden korjaus ja korjaaminen kuten merkkilamput, liittimet, akut ja paristot,
renkaat, kytkimet, sulakkeet, johtimet, letkut, hihnat ja/tai, joille niiden valmistajat eivät anna
takuuta (ns. kulutusosat). Näiden kohdalla reklamaatioaika on 8 arkipäivää takuun alkamisesta.
7. Näiden takuuehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet joita ei voida osapuolten välillä sopia
ratkaistaan, ellei erikseen ole toisin sovittu, toimittajan kotipaikan alioikeudessa.
8. Toimittaja / valmistaja ratkaisee näiden takuuehtojen mukaisesti, kuuluuko laitteen korjaaminen
takuun piiriin.
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Nämä päivitetyt takuuehdot on otettu käyttöön joulukuussa 2008 ja ne korvaavat aiemmat takuuehdot.

