Sähkötyökalut

Bosch-valmistajatakuu

(versio 08.06.2016)
Kaikki Bosch-sähkötyökalut, -paineilmatyökalut ja -mittatyökalut testataan huolellisesti,
jotta ne läpäisevät Boschin laadunvalvonnan ankarat tarkastukset.
Tästä syystä Bosch antaa siitä syystä takuun Bosch-sähkötyökaluille, paineilmatyökaluille ja -mittatyökaluille. Tämä takuu ei rajoita ostajan oikeutta
virhevastuuvaatimuksiin, jotka perustuvan myyjän kanssa solmittuun
kauppasopimukseen sekä lakimääräyksiin. Myönnämme takuun näille työkaluille alla
olevien ehtojen mukaisesti:
1.

Annamme takuun seuraavien sääntöjen (numerot 2–7) puitteissa korjaamalla
veloituksetta materiaali- tai valmistusvirheet, jotka ovat todistettavasti ilmenneet
takuuaikana.

2.

Takuuaika on 24 kuukautta, ammattimaisessa käytössä tai sitä vastaavassa
kuormituksessa 12 kuukautta. Takuuaika alkaa, kun ensikäyttäjä ostaa kyseisen
tuotteen. Alkuperäisen ostokuitin päivämäärä on ratkaiseva.
Takuuaikaa voidaan pidentää seuraavasti:
a)

Kaikkien 01.09.2004 lähtien ostettujen sinisten ammattikäyttöön
tarkoitettujen sähkö- ja mittatyökalujen (lukuun ottamatta
suurtaajuustyökaluja, teollisuusakkuruuvinvääntimiä ja paineilmatyökaluja)
takuuaika pitenee 36 kuukauteen, mikäli ostaja rekisteröi työkalut neljän
viikon sisällä ostopäivästä.
Tämä takuuajan pidennys ei koske akkuja, latauslaitteita eikä
vakiovarusteina toimitettuja tarvikkeita.
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Rekisteröinnin voi tehdä ainoastaan Internetissä verkkoosoitteessa http://www.bosch-pt.com/warranty. Takuun pidennyksen
vahvistuksena toimii rekisteröintitosite (joka on välittömästi tulostettava) ja
alkuperäinen ostokuitti, jossa on ilmoitettu ostopäivämäärä. Rekisteröinti
on mahdollista vasta sitten, kun ostaja on hyväksynyt ilmoittamiensa
tietojen tallentamisen.
b)

Kaikkien 04.02.2015 jälkeen ostettujen harrastajien vihreiden sähkö- ja
mittatyökalujen takuuaika pitenee 36 kuukauteen, mikäli ostaja rekisteröi
työkalut neljän viikon sisällä ostopäivästä, ja laitteita ei hankita
ammattikäyttöön eikä rasiteta ammattikäyttöä vastaavasti.
Tämä takuuajan pidennys ei koske akkuja, latauslaitteita eikä
vakiovarusteina toimitettuja tarvikkeita.
Rekisteröinnin voi tehdä ainoastaan Internetissä verkko-osoitteessa
www.MyBosch-Tools.com. Takuun pidennyksen vahvistuksena toimii
rekisteröintitodistus (joka on välittömästi tulostettava) ja alkuperäinen
ostokuitti, jossa on ilmoitettu ostopäivämäärä. Rekisteröinti on mahdollista
vasta sen jälkeen kun ostaja on hyväksynyt yleiset kauppaehdot ja
MyBosch-verkkoalustan tietosuojamääräykset.

3.

Takuun piiriin eivät kuulu:
-

osat, jotka kuluvat normaalissa käytössä, tai työkalun viat, jotka johtuvat
luonnollisesta kulumisesta

-

työkalun viat, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä,
määräysten vastaisesta käytöstä, epänormaaleista ympäristöolosuhteista,
epäasianmukaisista käyttöolosuhteista, ylikuormituksesta tai
puutteellisesta huollosta tai hoidosta

-

työkalun viat, jotka johtuvat muiden valmistamien varusteiden,
tarvikkeiden tai varaosien (ei Boschin alkuperäisvaraosien) käytöstä

-

työkalut, joihin on tehty muutoksia tai täydennyksiä

-

vähäiset laatupoikkeamat, jotka ovat työkalun arvon ja käytettävyyden
kannalta epäolennaisia.
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4.

Takuun kattamaksi hyväksymämme vian poistaminen tapahtuu
valintamme mukaan siten, että korjaamme viallisen työkalun veloituksetta tai
korvaamme sen virheettömällä työkalulla (mahdollisesti myös seuraajamallilla).
Uudella korvatut työkalut tai osat siirtyvät meidän omaisuudeksemme.

5.

Takuureklamaatio on tehtävä takuuajan sisällä. Kyseessä oleva työkalu on
vietävä tai lähetettävä myyjälle tai käyttöohjeessa mainittuun huoltopisteeseen
täydellisenä. Tuotteen mukana on toimitettava alkuperäinen ostotosite, josta
täytyy ilmetä ostopäivä ja tuotteen nimi. 36 kuukauden pituisen takuun piiriin
kuuluvissa tapauksissa on lisäksi esitettävä edellä mainittu rekisteröintitosite.
Osittain tai kokonaan purettuja työkaluja ei hyväksytä takuun piiriin. Mikäli ostaja
lähettää työkalun ostopaikkaan tai käyttöohjeessa mainittuun huoltoon itse,
vastaa hän itse kuljetuksen kuluista ja riskeistä.

6.

Takuumme perusteella ei voida esittää muita vaatimuksia kuin takuuehdoissa
mainittua oikeutta työkalun virheiden oikaisuun.

7.

Takuusuorituksemme ei pidennä eikä uusi työkalun takuuaikaa. Tämä takuu
koskee työkaluja, joiden osto ja käyttö tapahtuu Euroopassa.

8.

Tähän takuuseen sovelletaan Saksan Liittotasavallan lakia. Takuuseen ei
sovelleta YK:n yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista
sopimuksista (CISG).

Robert Bosch Oy
Sähkötyökalut
01740 VANTAA
Suomi
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