COOLCENTER FORSSA OY HUOLTO- JA ASENNUSPALVELUJEN TAKUUEHDOT 1.5.2021 alkaen
Palvelun sisältö
Huoltopalvelu tarkoittaa (a) laitteissa ilmenneiden vikojen ja virheiden korjaamista sekä (b) erikseen kirjallisesti
sovittujen tarkastusten, testien ja muiden laitteita koskevien toimenpiteiden tekemistä laitteiden pitämiseksi hyvässä
käyttökunnossa.
Asennuspalvelu tarkoittaa laitteen asennusta käyttökuntoon asiakkaan tiloihin, asiakkaan sekä laitteen valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
Asiakkaan vastuut
Asiakkaan on ennen huoltopyyntöä pyrittävä kohtuudella varmistautumaan siitä, ettei havaittu vika johdu käyttäjän
virheestä tai laitteen ulkopuolisesta ongelmasta. Toimittaja varaa oikeuden laskuttaa käytetystä ajasta mikäli
ilmoitettua tai muuta vastaavaa vikaa ei löydy tai laite on täysin toimintakuntoinen.
Asennuspalvelut: Asiakas ja Coolcenter Forssa Oy sopivat asennusajasta. Asiakas vastaa siitä, että asennuspaikassa on
sovitut sähkö- ja vesiliittymät ja että työ voidaan muutoinkin käynnistää asentajan saapuessa. Toimittaja varaa
oikeuden laskuttaa odotusajasta, mikäli asennusta ei voida suorittaa sovitun asennuskäynnin yhteydessä.
Toimittajan velvollisuudet
Huoltopalvelu tehdään sopimuksen mukaisella tavalla sovitussa aikataulussa ja palvelun edellyttämällä
ammattitaidolla. Coolcenter Forssa Oy vastaa 2 kuukautta siitä, että laite asennuksen tai huollon jälkeen toimii
sovitulla tavalla. Coolcenter Forssa Oyn vastuu rajoittuu tehtyyn työhön ja varaosiin.
Rajoitukset
Huolto ja asennustyön takuu ei kata sellaisen vian, virheen tai vaurion korjausta, joka on aiheutunut: (a)
laiminlyönnistä laitteen käytössä (b) huoltoa tai puhdistusta koskevien ohjeiden noudattamatta jättämisestä (c)
väärinkäytöstä tai virheellisestä käytöstä (d) laitteen käytöstä sen normaalien käyttöolosuhteiden ulkopuolella; (e)
muusta kuin toimittajan tekemästä muutoksesta tai korjauksesta tai ohjeiden vastaisesta tarvikkeen käyttämisestä; (f)
tulvasta, tulipalosta, tai muusta vastaavasta syystä.
Muut ehdot
Tilaajan on viivyttelemättä ilmoitettava toimittajalle, mikäli havaitsee huollon tai asennuksen puutteellisesti
suoritetuksi. Ellei tilaaja reklamoi viivyttelemättä virheen havaittuaan, tai kohtuullisen ajan kuluessa työn
suorittamisesta, menettää tilaaja oikeutensa esittää vaatimuksia huollon puutteellisuuden tai virheellisen osan
perusteella.
Coolcenter Forssa Oy ei vastaa asennuksen tai korjauksen keskeytymisestä silloin, kun keskeytys johtuu Coolcenter
Forssa Oyn valvonnan ulkopuolella olevista seikoista. Coolcenter Forssa Oy ei vastaa asiakkaalle aiheutuneesta
vahingosta, joka syntyy suoranaisesti tai välillisesti laitteistossa esiintyneen vian seurauksena.
Jos sopimus ja takuuehdot ovat ristiriidassa keskenään, noudatetaan sopimusta.
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