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VISION - TUOTTEEN TAKUU
ARTE-Team Oy valmistajana tai sen valtuuttama toimittaja antaa toimittamalleen
ja asentamalleen lasitukselle seuraavan takuun:
Tuotetakuu:
Kuuden (6) vuoden takuu lasituksen toimivuudelle käsittäen Vision -lasihuonejärjestelmään kohdistuvat materiaali- ja valmistusviat,
(Lasitukset ja lasihuoneen runko)
Asennustyö:
Kaksi (2) vuotta YSE 1998 mukaisesti.
Tuotteet asentanut yritys tai henkilö vastaa takuusta asennuksen ja siihen liittyvien asioiden
osalta.
Takuu koskee:
-Lasikehyksiä sekä niissä olevia osia ja kiinnitystarvikkeita, niiden kestävyyttä ja toimivuutta.
(ei kuitenkaan normaali kulumisesta johtuvia muutoksia.)
-Terassirunkoja sekä niissä olevia osia ja kiinnitystarvikkeita.
(ei kuitenkaan normaali kulumisesta johtuvia muutoksia.)
Takuun rajoitukset:
Takuu ei koske muuta kuin Vision -lasitukselle tapahtunutta vahinkoa. Takuu ei kata toimittajasta riippumattomista syistä
aiheutunutta vahinkoa, joka johtuu esim. luonnollisesta kulumisesta, epäasiallisesta käsittelystä, lasitukseen toimittajan tietämättä tai
hyväksymättä tehdyistä muutoksista tai korjauksista, ympäröivien rakenteiden muodonmuutoksista tai lasitukseen kohdistuvista
epänormaaleista rasituksista, ennalta arvaamattomasta lasitukseen kohdistuvasta tapahtumasta, luonnon katastrofeista, säätöjä,
korjauksia ja varaosien vaihtoja, jotka johtuvat tavanomaisesta kulumisesta, tai tuotteen huolimattomasta käytöstä. Takuu ei koske
lasien särkymistä, eikä lasin pinnassa mahdollisesti näkyviä erilaisia kuvioita, vaurioita, jotka johtuvat rakenteiden painumisesta,
lasiterassiin kohdistuvasta normaalia suuremmasta rasituksesta, äkillisestä, ennalta arvaamattomasta lasitukseen kohdistuvasta
tapahtumasta, luonnon katastrofeista. Takuu ei myöskään koske lasiin / lasielementtiin mahdollisesti ajan mittaan ilmeneviä
muutoksia. Takuu ei koske muutoksia, korjauksia tai uudelleenasennuksia, jotka on tehty valmistajan tai jälleenmyyjän
hyväksymättä.
Tuotetoimituksissa takuu ei korvaa minkäänlaisia asennus tai muita välillisiä kuluja, virheellinen tuote toimitettava valmistajalle
jolloin se korjataan tai vaihdetaan uuteen tilanteen mukaan.
Takuu ei koske tilaajan tai kolmannen henkilön tuottamuksesta aiheutunutta vahinkoa tai kuluja.
Takuu ei koske välillisiä vahinkoja ja kuluja.
Takuu ei kata perustuksia.
Takuu ei koske lasia eikä sen rikkoontumista missään tilanteessa.
Takuun enimmäismäärä on lasituksen kokonaishinta.
Kennokatteen takuu valmistajan takuuehtojen mukaisesti 10 vuotta.
Komposiittilaudoituksen takuu valmistajan takuuehtojen mukaisesti 10 vuotta.
Aurinkokennoston takuu kennovalmistajan takuuehtojen mukaisesti 25 vuoden tuottotakuu +/- 20%.
Lasitakuu Suomen tasolasiyhdistys ry:n ohjeistuksen mukaisesti sekä lasinvalmistajan takuuehtojen mukaisesti.
ARTE-Team Oy ei vastaa maahantuojien eikä valmistajien antamasta takuusta.

Takuun alkaminen
Takuu tulee voimaan, kun toimitus on kokonaan maksettu ja takuuaika lasketaan alkaneeksi lasituksen valmistumisesta.
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