MIGATRONICIN TAKUUEHDOT
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Migatronic-takuuehdot

Migatronic (jäljempänä ”toimittaja”) valvoo jatkuvasti laatua koko valmistusprosessin ajan ja testaa kattavasti
valmiit hitsauslaitteet ennen toimitusta.
Toimittaja antaa laitteelle takuun seuraavien määräysten mukaisesti ja sitoutuu korjaamaan hitsauslaitteiden
virheet ja viat, jotka todistettavasti ja takuuajan voimassa ollessa ovat voineet johtua valmistus- tai
materiaalivioista.

A. Takuuaika
1.1 pykälä
Takuuaika uusille hitsauskoneille on 24 kuukautta, tarvikkeille 12 kuukautta ja varaosille 6 kuukautta. Takuuaika
alkaa toimittajan tai toimittajan jälleenmyyjän loppukäyttäjälle lähettämän laskun päivämäärästä. Alkuperäinen
lasku on todisteena takuuajasta.

1.2 pykälä
CoWelder-ratkaisut: robottiyksikössä käytettyjen varaosien takuukausi (UR-robotti sis. ohjauksen) on 12
kuukautta. Takuu ei kata muita kuluja liittyen työtunteihin, kuljetuksiin ja lähetyksiin. Lisätietoja saat Universal
Robots -robottitoiminttajan takuuehdoista. Takuu korjaukset robotille tehdään robotin toimittajan osoitteessa.
Hitsauskoneiden (ks. kohta 1.3) ja muiden CoWelder-ratkaisun osien takuuaika on 24 kuukautta. Takuuaika alkaa
toimittajan tai toimittajan jälleenmyyjän loppukäyttäjälle lähettämän laskun päivämäärästä. Alkuperäinen lasku on
todisteena takuuajasta.

1.3 pykälä
Takuuaika on 24 kuukautta uusille hitsauskoneille yhdistettynä robotti-, automaatio- ja CoWelder–sovelluksiin.
Takuuaika alkaa toimittajan tai toimittajan jälleenmyyjän loppukäyttäjälle lähettämän laskun päivämäärästä.
Alkuperäinen lasku on todisteena takuuajasta.

1.4 pykälä
Takuuaika voidaan pidentää 60 kuukauteen valikoituihin osien osalta, rekisteröimällä uusi hitsauskone 30 päivän
sisällä ostopäivästä lukien, osoitteessa www.migatronic.com. Rekisteröitymällä loppukäyttäjä antaa Toimittajalle
luvan käyttää ja säilyttää toimitettuja tietoja. Rekisteröinnin jälkeen, käyttäjä saa takuutodistuksen Toimittajalta
sähköpostiinsa. Alkuperäinen lasku, josta selviää ostopäivä ja takuutodistus ovat todisteena takuuajasta.
Rekisteröimällä hitsauslaitteen käyttäjä sitoutuu teettämään hitsauslaitteelle vuosittain vähintään yhden
vuosihuoltotarkistuksen, jonka suorittaa ja laskuttaa Toimittaja tai Toimittajan valtuuttama huoltokumppani. Mikäli
huoltokäynnit laiminlyödään, pidennetty jatkotakuu raukeaa olemasta voimassa.
Seuraavat hitsauslaitteet kuuluvat laajennetun takuun piiriin: Automig, Automig-i, MIGx sarja, Sigma Select,
Omega sarja, Sigma sarja, Sigma Galaxy, Pi sarja, Pi Plasma, Zeta.
60 kuukauden* takuu voidaan tarjota muuntajille, kuristimille ja tasasuuntaajille ja 36 kuukauden* takuu voidaan
tarjota teho-moduuleille, langansyöttölaitteille, puhaltimille ja jäähdytysyksiköille.
*) 60 kuukauden takuu materiaaleille ja 36 kuukauden takuu on työlle ja materiaaleille.

2. pykälä
Hitsauspolttimet ja välikaapelit luokitellaan kuluviksi osiksi ja vain 12 kuukauden sisällä toimituksesta löydetyt
valmistus- sekä materiaalivioista johtuvat virheet ja viat kuuluvat takuun piiriin.

3. pykälä
Takuuaikana tehdyt korjaukset eivät pidennä tai uudista takuuaikaa.

B. Takuun laajuus
4. pykälä
Viat ja virheet, joiden toimittaja on todennut kuuluvan takuun piiriin, korjataan, tai vialliset osat vaihdetaan.
Toimittaja päättää, korjataanko laite vai vaihdetaanko osa. Vaihdetusta osasta tulee toimittajan omaisuutta.

5. pykälä
Toimittajan takuuvelvoitteet sisältävät ainoastaan varaosa- ja työvoimakustannukset. Takuu ei kata muita
tappioita tai kuluja. Takuun kattamat korjaukset on teetettävä toimittajalla tai toimittajan valtuuttamalla
huoltokumppanilla.

C. Takuun ulkopuoliset ehdot
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6. pykälä
Toimittajan takuuvelvoitteet eivät kata mitään takuuvaateeseen liittyvää tavaroiden tai henkilöiden kuljetusta.
Ostaja vastaa niiden kustannuksista ja riskeistä.

7. pykälä
Takuu ei kata seuraavia:
 Osia, joiden kuluminen johtuu käytöstä tai muusta luonnollisesta kulumisesta, mukaan lukien
hitsauspolttimet ja kaapelit, sekä hitsauslaite ja CoWelder-ratkaisut viat, jotka johtuvat käytöstä tai
muusta luonnollisesta kulumisesta
 Hitsauslaite ja CoWelder-ratkaisut viat, jotka johtuvat käyttöohjeiden laiminlyömisestä, tavallisuudesta
poikkeavista ympäristö- ja käyttövaikutuksista, sähkökatkoksista, ylikuormituksesta tai huollon ja
kunnossapidon puutteellisuudesta
 Hitsauslaite viat ja CoWelder-ratkaisut, jotka johtuvat muiden kuin toimittajalta saatujen lisävarusteiden
tai varaosien käytöstä
 Hitsauslaite ja CoWelder-ratkaisut viat, jotka johtuvat väärien tai muiden kuin alkuperäisten kuluvien
osien (hitsauspolttimien, kosketinkärkien, letkujen jne.) käytöstä
 Hitsauslaitteita, joita on korjannut joku muu kuin toimittaja tai toimittajan valtuuttama huoltokumppani.
 Hitsauskoneet ja CoWelder-ratkaisut, jotka ovat altistuneet muutoksille tai lisäyksille, joita emoyhtiö
Migatronic A / S, Fjerritslev, Tanska ei ole toteuttanut / hyväksynyt.

D. Muut ehdot
8. pykälä
Takuuvaateet on lähetettävä suoraan toimittajalle tai toimittajan valtuuttamalle huoltokumppanille. Vaateeseen on
liitettävä alkuperäinen lasku, jossa on laskun päivämäärä, laitteen sarjanumero ja tuotekuvaus. Kun hitsauslaite
lähetetään, sen täytyy olla koottu.

9. pykälä
Toimittaja jättää huomiotta kaikki vaateet, jotka eivät koske näiden ehtojen mukaista oikeutta virheiden ja vikojen
korjaukseen.

10. pykälä
Näiden takuuehtojen ja niistä aiheutuvien kiistojen tulkintaan sovelletaan Tanskan lainsäädäntöä siten, että
lainsäädännöllisissä periaatteissa esiintyvät ristiriitaisuudet jätetään huomioimatta.

11. pykälä
Toimittajan yleisiä myynti- ja toimitusehtoja (vastuun rajoitukset mukaan lukien) sovelletaan siinä määrin, kun
näissä takuuehdoissa ei ole erikseen määrätty.
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