Bosch-lämpöpumput
Takuu antaa lisäturvaa

Uudella Bosch-lämpöpumpullasi
on tehdastakuu, joka kattaa
kaikki lämmityslaitteeseen kuuluvat Bosch-osat.

Laatua kautta linjan
Meille Boschilla laatu on pääosassa kaikessa: tuotekehityksestä ja
valmistuksesta asennukseen ja tukeen. Tiedämme, että sitä asiakkaamme meiltä odottavat ja että sen ansiosta olemme maailman
johtavia teknisten tuotteiden valmistajia.

Nyt tarjoamme vähintään kolmen vuoden

Tämän vuoksi olemme kehittäneet Bosch

tehdastakuun kaikille toimittamillemme lämpö-

Lämpömestari -konseptin, jonka asentajat

pumpuille ja niiden osille. Jos olet ostanut

täyttävät kaikki niin meidän kuin sinunkin

omakotitaloon tarkoitetun lämpöpumpun (< 20

työlle asettamat vaatimukset, mitä tulee talosi

kW), jonka on asentanut sertiﬁoitu Bosch

tärkeimpiin toimintoihin ja suurimpiin siihen

Lämpömestari, on takuu voimassa kuusi vuotta.

tekemiisi sijoituksiin.

Näin voimme varmistaa, että laatutuotteemme
asentaa kokenut ja laatutietoinen asentaja

Sertiﬁoitujen Bosch Lämpömestareiden

meidän ohjeidemme mukaisesti.

ansiosta voimme olla varmoja, että kaikki
menee oikein, ja siksi tarjoamme kuuden

Boschin sertifioitu Lämpömestari

vuoden takuun. Näin voit tuntea olosi turvalli-

Ketju on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki.

seksi.

Tämä on vanha viisaus, joka pätee tietenkin
myös lämmityslaitteisiin. Tässä yhteydessä
se tarkoittaa, että lämmityslaitteen tulee
koostua laadukkaista tuotteista, mutta myös
sitä, että itse järjestelmän asentaa ja ottaa
käyttöön kokenut ja osaava LVI-asentaja.

vuoden
takuu
Bosch Lämpömestarin 6 vuoden takuu
Takuumme pitenee kolmesta vuodesta kuuteen
vuoteen, jos laitteen on myynyt ja asentantanut
sertiﬁoitu Bosch Lämpömestari.
Myönnämme kuuden vuoden takuun lämpöpumpulle, mikäli laitteiston on mitoittanut, myynyt ja
asentanut Boschin valtuuttama Lämpömestari.

Yksityiskohtaiset takuuehdot ovat tämän esitteen sisäsivuilla. Takuuta koskevissa kysymyksissä tai virhe- tai reklamaatiotapauksissa voit ottaa
yhteyttä omaan Boschin valtuuttamaan Lämpömestariisi tai:
Robert Bosch Oy, p. 010 480 80
tai boschmyynti@ﬁ.bosch.com

Takuuehdot 1.1.2016 alkaen

1. Ketä Bosch-takuu koskee

4. Missä Bosch-takuu on voimassa?

Bosch-takuu koskee Bosch-lämpöpumpun ostajaa,
joka:

Bosch-takuu on voimassa Suomessa niille Boschlämpöpumpuille, jotka on ostettu Suomesta ja asennettu Suomessa.

• omistaa rakennuksen, johon Bosch-lämpöpumpun
alkuperäinen asennus tehdään, tai jolla on käyttöoikeus kyseiseen rakennukseen, tai
• on saanut omistukseensa rakennuksen, johon Boschlämpöpumppu on alun perin asennettu, tai jolla on
käyttöoikeus kyseiseen rakennukseen, sillä edellytyksellä, että omistajanvaihdoksesta ilmoitetaan Robert
Bosch Oy:lle.

Jotta Bosch-takuu tulee voimaan, tulee asentajan ilmoittaa asennettu Bosch-lämpöpumppu rekisteröitäväksi
Robert Bosch Oy:lle.

5. Laajuus
Bosch-takuu koskee kaikkia Robert Bosch Oy:n toteamien vikojen korjauksesta aiheutuvia materiaalija työkuluja, kun vika on Bosch-lämpöpumpussa tai
lisävarusteessa, jonka Robert Bosch Oy on asennushetkellä toimittanut ja joka on asennettu yhdessä
Bosch-lämpöpumpun kanssa. Reklamaatiossa, joka
johtaa koko Bosch-lämpöpumpun vaihtoon, korvataan laite vastaavalla Bosch-lämpöpumpulla.

6. Yleiset poikkeukset
2. Milloin Bosch-takuu on voimassa?
• Bosch-takuu kattaa Bosch-lämpöpumput sekä ne
lisävarusteet, jotka Bosch on asennushetkellä toimittanut ja jotka on asennettu yhdessä Boschtuotteen kanssa.
• Asentaja vastaa Bosch-lämpöpumpun rekisteröinnistä.
• Bosch-takuu on voimassa kolme (3) vuotta asennuspäivästä alkaen. Vaihdetun osan tai varaosan
takuuaika ei ylitä Bosch-lämpöpumppujen alkuperäistä takuuaikaa. Jos lämpöpumpun myy ja asentaa sertiﬁoitu Bosch Lämpömestari, on takuu voimassa kuusi (6) vuotta asennuspäivästä.

Bosch-takuu ei koske:
• kuljetusvahinkoja, virheellistä asennusta, ulkoisesta
syystä (mm. ilkivalta, tulipalo, räjähdys, vesivahinko,
sähkövika, kuten esim. vaihevirhe tai oikosulku) aiheutuneita vahinkoja tai luonnonilmiöiden (esim. tulva, myrsky, salamanisku jne.) aiheuttamia vahinkoja
• vikoja, jotka johtuvat epätavallisen käytön tai puutteellisen huollon aiheuttamasta kulumisesta, tai visuaalisia poikkeavuuksia, jotka eivät vaikuta pumpun
toimintaan, kuten korroosiota
• tilanteita, joissa lämpöpumppua ei ole käytetty oikeassa ympäristössä tai hoidettu oikealla, ohjekirjan
mukaisella tavalla

• Takuu lakkaa, jos Bosch-lämpöpumppu siirretään
tai asennetaan uuteen paikkaan.

• valtuuttamattoman huoltokumppanin/huoltopalvelun
tekemiä korjauksia

• Tuotteille, joita yllä mainittu ei koske (esim. sähkökattila, puhallinelementti tai aurinkopaneelit) ja
joita ei ole ostettu ja asennettu Bosch-lämpöpumpun kanssa, myönnetään 3 vuoden takuu. Näille
tuotteille ei anneta takuutodistusta.

• vikoja niissä järjestelmän osissa, jotka eivät ole

3. Mitä Bosch-takuu koskee?
• Bosch-takuu koskee Robert Bosch Oy:n toteamien vikojen korjaamista omakotitaloihin asennettavista, antoteholtaan alle 20 kW olevista Boschlämpöpumpuista sekä lisävarusteista, jotka on
asennushetkellä toimitettu ja jotka on asennettu
yhdessä Bosch-lämpöpumppujen kanssa.
• Bosch-takuu ei oikeuta taloudellisiin korvauksiin.

Boschin toimittamia, kuten lämmitysjärjestelmä, porausreiät, putkien osat jne. Ei myöskään nesteiden
täyttöä lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmiin.
• kulutusosia, kuten suodattimia, suodattimen puhdistimia, anodeja, akkuja tai kauko-ohjauksen vaihtoparistoja jne.
• muuhun laitteistoon, rakennukseen, kiinteistöön kuuluviin kohteisiin tai kiinteistöön jne. kohdistuneita
epäsuoria vahinkoja tai jälkivahinkoja.
• vahinkoja tai menetyksiä, jotka aiheutuvat huolimattomuudesta tai tahallisuudesta tai rikoksesta, kuten
kavalluksesta, petoksesta tai vastaavasta omaisuusrikoksesta, epälojaaliudesta päämiestä kohtaan tai luvattomasta hallinnasta

• vikaa tai puutetta, joka huomattiin tai olisi pitänyt
huomata takuuajan kuluessa ja jota ei ilmoitettu tänä
aikana
• vian aiheuttamia epäsuoria kustannuksia, kuten kasvaneita sähkökuluja, selvityskuluja, asiamieskuluja tai
oikeudenkäyntikuluja, koska Bosch-takuu ei oikeuta
taloudellisiin korvauksiin.

7. Vikailmoitus & toimenpiteet vahingon sattuessa
Vikailmoitus tulee tehdä asentajalle/jälleenmyyjälle
välittömästi, kuitenkin viimeistään kaksi (2) viikkoa
vian huomaamisen jälkeen. Robert Bosch Oy:n hyväksymän huoltoyrityksen tulee tehdä korjaukset.

8. Takuutyön vaatiminen
Kun vaaditaan takuutyötä, korjausta tai muuta huoltotoimenpidettä, jota Bosch-takuu ei kata, laskutetaan todelliset kustannukset huolto-/asennusyrityksen kulloisenkin hinnaston mukaisesti.

9. Jos alkuperäinen asentaja/jälleenmyyjä on lopettanut toimintansa
Bosch-takuu pysyy voimassa, vaikka alkuperäinen
asentaja/jälleenmyyjä olisi lopettanut yritystoimintansa. Jos laitteessa ilmenee vika, tulee huolto- tai
takuutyöilmoitus tehdä muulle Robert Bosch Oy:n
valtuuttamalle jälleenmyyjälle. Tietoa näistä jälleenmyyjistä on Boschin verkkosivuilla.

10. Huolellisuusvaatimus
Bosch-lämpöpumppuja ja Bosch-takuun kattamia
lisävarusteita tulee käsitellä normaalia huolellisuutta
noudattaen, jotta vahingoilta ja menetyksiltä
voidaan mahdollisuuksien mukaan välttyä.

11. Korvausperusteet
Vahingot korvataan jälleenmyyjän/huoltopalvelun tekemillä korjauksilla.

12. Force majeure
Robert Bosch Oy on vapautettu Bosch-takuun
mukaisten velvollisuuksiensa laiminlyönnin seurauksista, mikäli laiminlyönti johtuu olosuhteista, jotka
ovat Robert Bosch Oy:n hallitsemattomissa ja estävät Bosch-takuun toteuttamisen. Tällaisia olosuhteita voivat olla esim. sota, sotatoimet, terrorismi, vallankumous, mellakka, tulipalo, viranomaisten toimenpiteet tai laiminlyönti, työmarkkinakiista, uusi
tai muuttunut lainsäädäntö, luonnonilmiöt, kuten
tulva tai maanjäristys. Bosch-takuun mukaista
vastuuta ei ole myöskään sellaisten Bosch-lämpöpumpun tai Bosch-takuun kattamien lisävarusteiden
vioista, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti
olosuhteista, jotka ovat Robert Bosch Oy:n hallitsemattomissa, tai vastaavista tapahtumista.

Robert Bosch Oy
Äyritie 8 E, 01510 Vantaa
puh. 010 480 80
www.bosch-climate.fi

