
ESAB TAKUUEHDOT (lähde: www.esab.fi) 

ESABIN MANUAALISEEN HITSAUKSEEN JA PLASMALEIKKAUKSEEN TARKOITETTUJEN LAITTEIDEN 

TAKUU 

ESAB myöntää kaikille uusille manuaaliseen hitsaukseen ja plasmaleikkaukseen tarkoitetuille laitteilleen 

takuun valmistus- ja materiaalivirheiden varalta. 

Tämä takuu ei koske virheitä, jotka aiheutuvat normaalista kulumisesta, virheellisestä käytöstä, ei-

hyväksyttyjen varaosien tai tarvikkeiden käytöstä eikä muun kuin ESABin toimittamien tai hyväksymien 

varaosien käytöstä, laitteiden muuttamisesta tai muista ESABin vaikutuspiirin ulkopuolelle jäävistä 

tekijöistä. 

TAKUUAIKA 

ESABin takuu kattaa ostosopimuksen ehtojen, tai mikäli niitä ei ole määritetty, ESABin yleisten 

myyntiehtojen mukaisesti vian korjaamisesta aiheutuvat korjauskulut takuuajan aikana ilmenevien, takuun 

piiriin kuuluvien vikojen osalta. Takuu astuu voimaan ostohetkestä, kun ESAB tai valtuutettu ESAB-

jälleenmyyjä myy tuotteen loppukäyttäjälle, tai valmistuspäivästä, mikäli ostotositetta ei ole saatavana. 

Takuuajat koskevat vain yksivuorotyön mukaista käyttöä. Soveltamisalue: 

 

 Kaikki ESABin manuaaliseen hitsaukseen tarkoitetut hitsausvirtalähteet, langansyöttölaitteet sekä 
ohjausyksiköt, ellei toisin mainita 

 Kaikki ESABin manuaaliseen leikkaukseen tarkoitetut plasmaleikkausvirtalähteet, ellei toisin mainita 
 Jäähdytysyksiköt 
 Automaattisesti tummenevat New Tech™ -hitsausnaamarit 

 

 Kaikki Buddy-sarjan hitsausvirtalähteet 
 Hitsausnaamarit Aristo® Tech, Warrior™ Tech ja Albatross 
 Hitsausgeneraattorit (Generaattoreiden polttomoottorit kyseisen moottorivalmistajan takuurutiinien 

mukaisesti.) 

1 vuosi  

 Kaikki kauko-ohjausyksiköt 
 Kaikki manuaalisen plasmaleikkauksen polttimet 
 Kaikki push-pull-pistoolit 
 PAPR (raitisilmapuhallinjärjestelmät) 
 Kuivauskaapit 
 TIG-elektrodinteroituslaitteet 
 Hitsaussavunimurit 

 

http://www.esab.fi/


Kuusi kuukautta  

 Kaikki MIG/MAG-pistoolit ja TIG-pistoolit 
 Varaosat 

Täydelliset takuuehdot saatavana osoitteessa: ESABin maailmanlaajuiset myyntiehdot 

 

Taattua laatua ja luotettavuutta ESABilta 

ESABille asiakastyytyväisyys on ensiarvoisen tärkeää. ESAB-tuotteesi tukena on yksi alan kattavimmista 

takuuohjelmista. Voit luottaa siihen, että ostamalla ESAB-tuotteen saat käyttöösi parasta laatua ja 

huipputason asiakastukea. 

 

Takuu, joka tekee laadukkaista tuotteista entistä houkuttelevampia 

ESABin takuun ansiosta laadukkaista tuotteista tulee entistä houkuttelevampia, ja saat lisävarmuuden siitä, 

että huipputuotteemme täyttävät odotuksesi. 

Tarjoamme euroopanlaajuisesti kolmen vuoden takuun materiaali- ja valmistusvirheiden varalta. Kolmen 

vuoden takuu koskee manuaaliseen hitsaukseen ja leikkaukseen tarkoitettuja teollisuuslaitteita sisältäen 

hitsausvirtalähteet, langansyöttölaitteet ja plasmaleikkauslaitteet. 

Takuu kattaa sekä osat että työn. ESAB takaa, että se korjaa tai vaihtaa veloituksetta ne osat tai komponentit, 

jotka ovat vikaantuneet materiaali- tai valmistusvirheiden seurauksena normaalikäytössä kolmen vuoden 

aikana ostohetkestä. 

 

Euroopan kattavin valtuutettujen huoltoliikkeiden verkosto 

ESABin ammattitaitoinen ja laadukas huolto on aina lähelläsi. 

ESABin takuuhuollosta vastaa johtava valtuutettujen huoltoliikkeiden verkosto, jonka maantieteellinen 

kattavuus on laaja ympäri Eurooppaa. Huoltoliikkeemme tarjoavat ESAB-laitteiden ammattitaitoista 

korjaus-, huolto- ja validointipalvelua. 

 

Rekisteröidy, niin saat enemmän 

ESABin takuukäsittely on hyvin vaivaton – tarvitaan vain tuotteen sarjanumero ja todiste takuun 

voimassaolosta, esim. ostokuitti, josta ostopäivä käy ilmi. Takuu astuu voimaan ESAB-tuotteen ostohetkellä, 

eikä se edellytä rekisteröintiä eikä erillistä takuutodistusta - saat kuitenkin enemmän rekisteröimällä 

tuotteesi. 

Täyttämällä takuurekisteröintilomakkeen saat automaattisesti uusimmat tuoteuutiset ja päivitykset, mukaan 

lukien tuoteparannuksia koskevia tietoja. Rekisteröimällä tuotteen varmistat, että voimme tarjota sinulle 

nopeampaa ja tehokkaampaa teknistä tukea.  

http://www.esab.fi/fi/fi/support/information/terms.cfm

