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Atexorin takuuehdot
1 Soveltamisala
Näitä takuuehtoja noudatetaan kaikissa Atexor Oy:n (jäljempänä Toimittaja) ja toisen
osapuolen (jäljempänä Tilaaja) välisissä toimituksissa ja kaikkien Toimittajan
valmistamien tai myymien tuotteiden osalta, ellei osapuolten välisessä sopimuksessa ole
nimenomaisesti kirjallisesti toisin sovittu. Nämä yleiset takuuehdot syrjäyttävät kaikki
Tilaajan käyttämät yleiset ehdot näissä takuuehdoissa säänneltyjen asioiden osalta.
Tilaajan tulee omissa toimitusehdoissaan rajata oma takuuvastuunsa näitä ehtoja
vastaavasti.

2 Laatutakuu
Toimittaja takaa, että tuote vastaa sovittuja spesifikaatioita ja soveltuu tavanomaiseen
käyttötarkoitukseensa. Takuu kattaa tuotteessa olevat rakenne-, valmistus- ja
materiaalivirheet. Tämä takuu on annettu edellyttäen, että tuotetta käytetään sille
tavanomaiseen käyttötarkoitukseen sekä, että tuotteen mukana seurannutta asennus-,
käyttö- ja huolto-ohjetta noudatetaan huolellisesti. Toimittaja ei vastaa virheistä, jotka
johtuvat tuotteen tavanomaisesta kulumisesta tai väärästä käytöstä.

3 Takuuaika
Tuotteella on kahdenkymmenen neljän (24) kuukauden takuu, pois lukien akut, joiden
takuu on kuusi (6) kk. Takuuaika alkaa siitä, kun tuote on toimitettu Tilaajalle.

4 Akkujen varastointi
Takuu edellyttää, että akku on otettu käyttöön lataamalla se kerran täyteen kolmen
kuukauden sisällä tehdastoimituksesta. Varastoitaessa akku on ladattava kolmen
kuukauden välein.

5 Virheen korjaaminen
Toimittaja voi valintansa mukaan korjata virheellisen tuotteen tai toimittaa Tilaajalle
uuden tuotteen virheellisen sijaan. Takuu kattaa viallisen tuotteen korjauksen tai vaihdon
uuteen sisältäen rahti-, huolinta- ja muut takuukorjaukseen tai vaihtoon liittyvät
välittömät toimituskustannukset alkuperäiseen toimitusosoitteeseen. Takuu ei kata
mahdollisesti aiheutuvia purku- ja asennuskustannuksia tai muita vastaavia välillisiä
kustannuksia.
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Takuukorjauksen voi suorittaa Toimittaja tai Toimittajan valtuuttama taho, joka
tarvittaessa vaihtaa viallisen tuotteen uuteen kokonaan tai osittain. Takuukorjauksen
suorittaminen edellyttää, että viallinen tuote tai tuotteen viallinen osa Toimittajan
vaatiessa palautetaan Toimittajalle tai Toimittajan osoittamalle kolmannelle osapuolelle.
Takuukorjauksissa on huomioitava seuraavat Ex-tuotteiden standardien mukaiset
vaatimukset tuotteiden huollosta:
i.
IEC 60079-14 Explosive atmospheres – Part 14: Electrical installations design,
selection and erection”
ii.
IEC 60079-17 Explosive atmospheres – Part 17: Electrical installations
inspection and maintenance
iii.
IEC 60079-19 “Explosive atmospheres – Part 19: Equipment repair, overhaul
and reclamation.

6 Tilaajan tarkastusvelvollisuus ja reklamaatiot
Tilaajan tulee tarkastaa tuote välittömästi tuotteen luovuttamisen jälkeen. Tilaajan on
reklamoitava kirjallisesti Toimittajalle kahden (2) viikon kuluessa siitä, kun se havaitsi
virheen tai sen olisi pitänyt se havaita.

7 Välilliset vahingot
Toimittaja ei missään olosuhteissa vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten
tuotannonmenetyksestä,
liikevaihdon
vähenemisestä,
liikevoiton
menetyksestä,
sopimusten menetyksestä tai käyttöhyödyn menetyksestä.

8 Erimielisyyksien ratkaiseminen
Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat
erimielisyydet ja riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Tästä
sopimuksesta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä
Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nopeutetun välimiesmenettelyn sääntöjen
mukaisesti.

9 Voimassaolo
Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi 15.11.2013 alkaen.
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