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Takuuehdot 

 

 

 

Kempin hitsauslaitteet (“tuotteet”) on suunniteltu ja testattu teollista ammattikäyttöä varten ja niille 

myönnetään alla kuvattu rajoitettu maailmanlaajuinen takuu. Takuu koskee uusia Kempin sarjanumerolla 

varustettuja sähkötoimisia tuotteita, jotka on myyty 1.7.2010 tai sen jälkeen, ellei Kempin edustaja muuta 

kirjallisesti ilmoita.  

 

Voimassa 1.4.2014 alkaen 

 

Voimassaolo 

 

Kemppi Oy (“valmistaja”) myöntää sovellettavan lain sallimassa laajuudessa sähkötoimisille 

tuotteilleen kahden (2) vuoden takuun (”takuuaika”) valmistus- tai materiaalivirheistä johtuvien vikojen 

osalta normaalikäytössä, kun tuotteita käytetään yhdessä työvuorossa. Jos tuotteita käytetään kahdessa 

työvuorossa, takuuaika on yksi (1) vuosi. Takuuaika alkaa, kun asiakkaan (”asiakas”) 

jälleenmyyjä/edustaja/toimittaja rekisteröi tuotteen valmistajan extranet-järjestelmässä. Joka 

tapauksessa valmistajan takuu on voimassa korkeintaan 30 kuukautta siitä, kun tuote on alun perin 

toimitettu asiakkaalle/jälleenmyyjälle/edustajalle/toimittajalle. Kun takuurekisteröinti on tehty, asiakas 

saa rekisteröintiasiakirjan, jossa näkyy sovellettava takuuaika. 

 

Soveltamisala 
 

Takuuaikana valmistaja vastaa tuotteen korjaamisesta yhtä toimintakuntoiseksi kuin se oli ennen vian 

ilmenemistä, vaihtamisesta tai yksinomaisen harkintansa mukaan tuotteen ostohinnan hyvittämisestä. 

Takuu kattaa sekä varaosat että Kempin valtuuttaman huoltoliikkeen hyväksytyt korjaustyöt. Jos tuote 

tai osa vaihdetaan, korvaavasta tuotteesta tai vaihto-osasta tulee asiakkaan omaisuutta ja korvattu tuote 

tai vaihdettu osa siirtyy Kempin omistukseen. Siinä tapauksessa, että asiakkaalle hyvitetään tuotteen 

ostohinta, tuote tulee palauttaa Kempille (jos valmistaja tätä erikseen pyytää), ja se siirtyy Kempin 

omistukseen.  

 

Takuutilanteissa asiakkaan tulee viipymättä ottaa yhteyttä Kempin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen 

Kempin ohjeiden mukaisesti. Asiakas vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen kuljetuksesta 

lähimpään huoltoliikkeeseen. Valmistajalla on oikeus pyytää lisätietoja tuotteen käyttöolosuhteista 

ennen takuuvaatimuksen hyväksymistä. Asiakkaalla on oikeus korjauttaa laite Kempin valtuuttamalla 

huoltoliikkeellä (lähimmän huoltoliikkeen sijainnin voi tarkistaa sivustosta www.kemppi.com). 

Tuotteen takuuajan voimassaolon voi tarkistaa rekisteröintitietokannasta. On kuitenkin suositeltavaa, 

että asiakas toimittaa Kempin huoltoliikkeeseen ostokuitin ja/tai rekisteröintiasiakirjan. Lisäksi tuotteen 

sarjanumeron tulee olla luettavissa takuuvaatimusta tehtäessä. (Sarjanumero on tuotteen arvokilvessä.) 

 

Takuun rajoitukset 
 

Takuun perusteella ei korvata vikoja, jotka johtuvat luonnollisesta kulumisesta, käyttö- ja huolto-

ohjeiden vastaisesta käytöstä, väärästä verkkojännitteestä tai sähkönjakeluverkon häiriöistä (esimerkiksi 

laitteen kuormituskyvyn ylittävistä jännitepiikeistä), väärästä kaasunpaineesta, ylikuormituksesta, 

kuljetus- tai varastointivaurioista, tulipalosta tai luonnonilmiöiden kuten salaman tai tulvan 

aiheuttamista vahingoista. 
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Takuu EI kata vianmääritykseen liittyviä kustannuksia eikä välillisiä tai välittömiä matkakustannuksia, 

päivärahoja tai yöpymiskustannuksia. HUOMAA: Takuu ei kata hitsauskypäriä, hitsauspolttimia ja 

niiden kulutusosia, kaapeleita, langansyöttölaitteiden syöttöpyöriä ja langanohjaimia, välillisiä tai 

välittömiä vahinkoja tai menetettyjä tuloja. 

 

Takuu raukeaa, jos laitteeseen tehdään muutoksia, jotka eivät ole valmistajan ennalta kirjallisesti 

hyväksymiä, jos korjauksissa käytetään muita kuin alkuperäisvaraosia tai jos valmistajan ohjeiden 

mukainen huolto laiminlyödään. 

 

Valmistajalla on oikeus saada korvaus takuun piiriin kuulumattomasta korjaustyöstä. Valmistaja ei 

missään tilanteessa vastaa mistään tuotteen alkuperäisen ostohinnan ylittävistä kolmannen osapuolen 

kuluista tai kustannuksista tai mistään epäsuorista tai välillisistä kuluista tai kustannuksista. 

 

Lain sallimassa laajuudessa valmistajan tuotetta koskevat vastuut ja velvollisuudet eivät ylitä tässä 

rajoitetussa takuussa mainittuja vastuita ja velvollisuuksia. Tämä takuu on ainoa ja yksinomainen keino 

korvata tuotteessa mahdollisesti ilmenevät viat lain sallimassa laajuudessa, eikä valmistaja myönnä 

mitään muita kirjallisia tai suullisia takuita mukaan lukien takuut taloudellisesta hyödynnettävyydestä 

tai soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Valmistaja ei missään tapauksessa vastaa epäsuorista tai 

välillisistä vahingoista, oikeudellisista seuraamuksista tai sopimussakoista. Jos valmistaja ei voi lain 

mukaan kieltäytyä lakisääteisistä tai epäsuorista takuista, lain sallimassa laajuudessa kaikkien tällaisten 

takuiden voimassaolo rajoittuu tämän takuun voimassaoloaikaan ja Valmistaja päättää niiden 

edellyttämistä korjauksista ja korvauksista yksinomaan oman harkintansa mukaan. 

 

Jäljellä oleva takuuaika / varaosien takuu 
 

Korjatun tai vaihdetun tuotteen takuu jatkuu Kempin valtuuttaman huoltoliikkeen tekemän 

takuukorjauksen jälkeen alkuperäisen takuuajan loppuun. Poikkeus: Vaihdetuilla varaosilla on kuuden 

(6) kuukauden takuu silloin, kun alkuperäinen takuuaika olisi tätä lyhempi. Kuuden (6) kuukauden 

takuu on voimassa myös silloin, kun varaosaa käytetään takuuajan ulkopuolella tehdyissä korjauksissa 

(kun asiakas maksaa korjauksen itse). 

 

Lainsäädäntö ja erimielisyydet 
 

Näiden takuuehtojen tulkinnassa noudatetaan Suomen lainsäädäntöä, lukuun ottamatta lainvalintaa sekä 

kansainvälisen kauppalain määrittämiä sopimuskohtia. 

 

Asiakkaalla saattaa olla tätä laajemmat oikeudet sen oikeudenkäyttöalueella sovellettavan lain mukaan. 

Jos jokin tämän takuun ehdoista on kielletty tällaisten lakien mukaan, se on tulkittava mitättömäksi, 

mutta muilta osin takuu pysyy voimassa. 

 

Kaikki näistä takuuehdoista aiheutuvat erimielisyydet tai ristiriitaisuudet ratkaistaan 

välimiesmenettelyssä Helsingissä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. 
 

 

 


