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Takuu on tuotteen valmistus- ja materiaalivirhetakuu.





























Takuu ei koske tuotteen väärästä käytöstä tai tuotteen liittämisestä vääränlaiseen käyttöyhteyteen johtuvista virheistä.





























Takuu ei koske tapauksia, joissa tuotteen on asentanut henkilö tai henkilöt, joilla ei ole
tarvittavaa pätevyyttä.























Takuu ei koske tapauksia, joissa tuotteen rakennetta on muutettu tai vaurioitettu valmistajan
sille tarkoittamista muodoista, ominaisuuksista tai asetuksista joko ennen asennusta, asennuksen
aikana tai sen jälkeen.

























Takuu ei koske tapauksia, joissa tuotteen käyttöönotto on suoritettu virheellisesti, mukaan
lukien putkistojen huuhtelu.























Takuu ei koske tapauksia, joissa virhe johtuu ylivoimaisesta esteestä, kuten esim. tulvasta,
tulipalosta tai pakkasvahingosta.





























Takuu ei koske asentajan tai ulkopuolisen henkilön aiheuttamia vahinkoja.





























Takuu ei koske tapauksia, joissa valmistajan ilmoittamia rasitusrajoituksia, kuten vedenpaine
(bar), painorajoitus (kg), lämpötila (Celsius), teho (watti) ja jännite (voltti), ei ole noudatettu.



























Takuu ei koske tuotteen tavallisen huollon, kuten esim. saranoiden voitelun ja ruuvien
kiristyksen, laiminlyönnistä johtuvia virheitä.



























Takuu ei koske kuluvia osia, kuten polttimot, paristot ja muuntajat.



























Takuu ei koske muiden kuin alkuperäisvaraosien aiheuttamia vahinkoja.



























Takuu ei korvaa välillisiä kustannuksia, kuten työkaluja, henkilönostimia ja puhdistusvälineitä.





























Takuu ei koske tuotteita, jotka on asennettu tuotetta vastaanottaessa näkyvissä olleista
visuaalisista virheistä huolimatta.





























Takuu ei korvaa vaurioita, jotka ovat aiheutuneet leikkaamisesta, pistämisestä, polttamisesta,
piikkikoroista, likaantumisesta tai onnettomuuksista. Takuu ei koske tapauksia, joissa tuotteen
asennus-, käyttöönotto- ja hoito-ohjeita sekä hyvää rakennustapaa ei ole noudatettu.

















































Tuoteryhmäkohtaiset rajoitukset

Takuu ei korvaa kaikkia haittoja tai vaurioita, jotka ovat syntyneet epätasaisesta tai muuten
soveltumattomasta aluslattiasta sekä kosteudesta, hydraulisesta paineesta tai emäksisestä
aluslattiasta.









Takuu ei korvaa vaurioita, jotka ovat syntyneet alustassa ja rakenteissa tapahtuneista liikkeistä.



















Takuu ei koske tapauksia, joissa tuotteen rakennetta on muutettu tai vaurioitettu valmistajan
sille tarkoittamista muodoista tai ominaisuuksista.























Takuu ei koske kuluvia osia, kuten tiivisteitä, paristoja, akkuja, suodattimia ja poresuuttimia.
Se ei myöskään kata helposti särkyvien osien, kuten lasien, sähkölamppujen, muuntajien tai
sähköisten/elektronisten osien, rikkoontumista.






















* Dansani-kylpyhuonekalusteissa takuuaika 10 vuotta (alkaen 2021).

