Takuu Orima-Tuote Oy:n
sadevesijärjestelmille
Tämä takuu koskee molemmin puolin maalipinnoitettua tehdasvalmisteista sadevesijärjestelmää,
ja täydentää Oriman toimitusehtoja. Näitä takuuehtoja noudatetaan 1.4.2018 alkaen
tehtyihin toimituksiin.

TA

KUU

30

SADEVESIJÄRJESTELMÄ

Takuuaika on 30 vuotta.

V

Tämä takuu ei vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin. Takuuehtojen mukaisesti Orima-Tuote
takaa, ettei tehdasmaalattu sadevesijärjestelmä ruostu puhki takuuaikana valmistus- tai
materiaalivirheen vuoksi.

9.

TAKUUEHDOT
Takuu koskee rakennuksen sadevesijärjestelmää.
Takuu ei ole voimassa tuotteille, joita käytetään erityisten
syövyttävässä tai aggressiivisessa ympäristössä, kuten
kemikaaleja käsittelevien tehtaiden läheisyydessä tai
poikkeuksellisen suolapitoisessa ja korkean kosteuden
ilmastossa tai jos tuote altistuu syövyttäville kemikaaleille tai
höyryille, savulle, tuhkalle, lauhdevedelle, sementtipölylle tai
lannalle. Takuu ei koske metallituotteiden suojaamattomilta
leikkauspinnoilta etenevää korroosiota tai normaalin
ikääntymisen aiheuttamia maalipinnan esteettisiä muutoksia
eikä järjestelmiä joiden osina käytetään muiden valmistajien
komponentteja.
Lisäksi, takuu on voimassa seuraavin ehdoin:

U O T TA

Reklamaatio on tehty Orima-Tuotteelle kirjallisesti
kuukauden kuluessa vahingon ilmenemisestä tai sellaisen
kohtuullisen ajan kuluessa, jolloin vahinko olisi pitänyt
havaita

10. Reklamaation tekijä pystyy esittämään, että järjestelmän
asennus on tehty ajantasaisten asennusohjeiden
mukaisesti eikä valmistajan velvoittamia huolto- ja
tarkastustoimenpiteitä ole laiminlyöty.
11. Oriman edustajalla on tilaisuus tarkistaa reklamoitu tuote.

KORVAUSKÄSITTELY

1.

Tuote asennetaan voimassaolevien Orima-Tuotteen
asennusohjeiden mukaisesti.

2.

Tuotetta ei vahingoiteta ulkoisesti tai kemiallisesti esim.
naarmuttamalla.

Jos tämän takuun alainen oikeutettu korvausvaade esitetään,
Orima toimittaa ostajalle 60 päivän kuluessa uudet tuotteet
vapaasti sen hetkisestä valikoimasta. Takuun mukainen kustannusvastuu ei ylitä tuotteen alkuperäistä laskutusarvoa
tehtaalta. 15 vuoden jälkeen Oriman korvausvastuu laskee
puoleen alkuperäisestä laskun summasta.

3.

Työstön tai asennuksen aikana syntyneisiin
maalipinnoitteen vaurioihin on viipymättä teetetty
asianmukainen korjausmaalaus.

Orima ei missään tapauksessa vastaa tulonmenetyksistä tai
välittömistä, välillisistä tai erikoiskuluista, jotka aiheutuvat tässä
takuussa tarkoitetuista vaurioista.

4.

Leikkaamisessa, poraamisessa, tms. syntynyt metallijäte
poistetaan välittömästi.

5.

Kourujen kaadot on toteutettu asennusohjeiden mukaisesti
eikä vesi seiso koruissa.

Korvatut tuotteet ovat takuunalaisia sen ajan, joka
alkuperäisestä takuusta on jäljellä. Orima ei korvaa tappioita
elinkeinotoiminnassa tai henkilövahinkojen aiheuttamia kuluja.

6.

Vesikourut tarkistetaan (RT-Ohjekortti 18-10922:
Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot) ja
puhdistetaan vähintään 12 kk välein valmistajan huoltoohjeiden mukaisesti lehdistä, neulasista, yms., jotka
estävät vettä virtaamasta vapaasti.

7.

Tuote ei joudu kosketuksiin itseään jalompien metallien
kuten kuparin tai kupariputkesta valuvan nesteen kanssa.

8.

Tuote on otettu käyttöön viimeistään 6 kk sisällä
laskutuspäivästä.

Tämä takuu täydentää Oriman toimitusehtoja ja astuu voimaan
myyntipäivänä.
Näitä takuuehtoja noudatetaan 1. huhtikuuta 2018 alkaen
tehtyihin toimituksiin.
Korvauskäsittelyn edellytyksenä on, että tuotteen materiaali
voidaan tunnistaa ja sen laskukopio tai muu ostoasiapaperi
voidaan esittää.
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