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TAKUUEHDOT (12 kk:n takuu)

Fax +358 (0)6 225 3266

Tätä takuutodistusta vastaan korjataan veloituksetta kaikki kuormakorissa takuuaikana esiintyvät
valmistusviat ja raaka-ainevirheet NEK Oy:n toimesta.
Asennettujen koneiden ja laitteiden osalta noudatetaan niiden omia takuuehtoja.
Takuu edellyttää:
- että tuote on ollut ostajalla tavanomaisessa käytössä ja että sitä on käytetty ja huollettu valmistajan
antamien ohjeiden mukaisesti,
- että ulkopintojen vauriot ja muut havaitut viat korjataan välittömästi niiden synnyttyä
- että ostaja toimittaa tuotteen korjattavaksi valmistajan valtuuttamaan tai hyväksymään korjaamoon,
- että korjauksessa käytetään vain alkuperäisiä varaosia,
- että takuunantajalle ilmoitetaan kirjallisesti omistajanvaihdoksista ja
- että ostaja on noudattanut tuotetta myytäessä sovittuja maksuehtoja.

Takuu ei vastaa:
- vahingosta, joka johtuu liikenneonnettomuudesta, tulipalosta, vahingonteosta, ylikuormituksesta, välinpitämättömästä hoidosta tai virheellisestä käytöstä,
- lämpötila- ja kosteusvaihtelusta johtuvista pienistä eri materiaaleille ominaisista muutoksista sisustuksessa,
ovissa ja vastaavissa rakenteissa,
- osista, joiden rikkoutumisalttius varomattoman käsittelyn tai luonnollisen kulumisen vuoksi on tavanomaista
suurempi, kuten esimerkiksi lamput, peilit, lasit yms.,
- vioittuneen osan tai laitteen välillisesti aiheuttamasta vahingosta omistajalle, haltijalle tai kolmannelle
henkilölle tai osapuolelle,
- vahingosta ja vioista, jotka johtuvat tuotteeseen valmistajan suostumuksetta tehdyistä muutoksista ja
lisäyksistä,
- vioista, jotka ilmenevät ostajan toimittamissa materiaaleissa,
- kustannuksista, joita omistajalle tai haltijalle mahdollisesti syntyy tuotteen kuljettamisesta korjattavaksi,
- vian tai korjaukseen käytetyn ajan aiheuttamasta välillisestä vahingosta tai ansionmenetyksestä.
Takuun voimassaolo lakkaa, mikäli tuote ilman valmistajan kanssa tehtyä erillistä sopimusta vuokrataan tai
muutoin korvausta vastaan luovutetaan kolmannen henkilön hallintaan.
Takuunantajalla on oikeus ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tutkia vaurio ja selvittää sen syyt.
Takuuvaatimuksen yhteydessä on ostajan esitettävä takuutodistus, tai muulla tavoin selvitettävä
tuotteen luovutusajankohta.
Suoritettu takuukorjaus ei millään tavoin pidennä tuotteen tai sen osien takuuaikaa.
Valmistajan antamaan takuutodistukseen tai takuuehtoihin ei myyjällä tai muilla valmistajan edustajilla
ole oikeutta tehdä muutoksia tai lisäyksiä.
Tämän takuutodistuksen ja siihen liittyvien ehtojen sisällyksestä, tulkinnasta ja soveltamisesta mahdollisesti
syntyvät riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti välimiesoikeudessa, tai
valmistajan niin vaatiessa, valmistajan kotipaikan kihlakunnanoikeudessa tai sitä lähinnä olevassa raastuvanoikeudessa. Asia ratkaistaan Suomen lakien mukaan ja mikäli erikieliset sopimustekstit aiheuttavat
tulkintaa, on suomenkielinen teksti ratkaiseva.

TAKUUEHDOT (36 kk:n takuu)
Takuu edellyttää:
- 12 kk:n takuun edellytysten lisäksi:
Kori ja siihen asennetut varusteet tarkistetaan NEK Oy:n valtuuttaman huoltopisteen
toimesta 12 kk:n ja 24 kk:n kuluttua luovutuspäivästä.
Tarkistustoimista on tarkat tiedot valtuuteuissa huoltopisteissä.
Tarkistuksessa esiintulleet takuun alaiset korjaukset suoritetaan huoltopisteen toimesta
heti tarkistuksen jälkeen.
Tarkistuksessa esiintulleet käyttäjän aiheuttamat vauriot korjataan huoltopisteen toimesta
heti tarkastuksen jälkeen käyttäjän / omistajan kustannuksella
Takuun edellytyksenä on lisäksi, että kaikki tarkastusten välisenä aikana esiintulevat vauriot
on välittömästi niiden ilmannuttua korjattu valtuutetuissa huoltokorjaamoissamme.

36 kk:n takuu ei vastaa:
- 12 kk:n takuu rajoittavien ehtojen lisäksi:
Toimitushetkellä erikseen 36 kk:n takuun ulkopuolelle rajattujen osien ja toimintojen
virheistä ja toimintahäiriöistä, eikä niiden muille osille aiheuttamista vaurioista.
Käyttäjän / omistajan itse, toimituksen jälkeen asentamien laitteiden muille osille
aiheuttamista vaurioista.

