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YLEISET TAKUUEHDOT 
 
Takuun soveltamisala ja –alue 
Takuu annetaan Sunwind-tuotteille, joita käytetään tavanomaisessa yksityisessä kotikäytössä. 
Käytettäessä järjestelmää muissa olosuhteissa kuin kotikäytössä, on takuuehdoista sovittava 
kirjallisesti erikseen. Takuuhuollot suoritetaan valtuutetussa huoltoliikkeessä tai erikseen 
sovittaessa maahantuojalla. Takuu ei kata normaaleja käyttöön liittyviä huoltotöitä, käyttö- tai 
asennusneuvontaa, järjestelmän asennusta, eikä mahdollisia välillisiä vahinkoja. Takuu raukeaa, jos 
muu kuin valtuutettu huoltoliike aukaisee / irrottaa tuotteen osia tai tuotteen osia on muutettu 
alkuperäisestä. Takuun voimassaoloalue: Suomi. 
 
Takuun voimassaoloaika 
Sunwind kaasugrillien takuu on voimassa kaksi (2) vuotta ostopäivästä/tavaran toimituspäivästä. 
Grillin polttimoiden ja muiden kuluvien osien takuuaika on yksi (1) vuosi ostopäivästä. 
Takuukorjaus ei pidennä takuuaikaa, vaan takuu on voimassa alkuperäisen takuuajan loppuun. 
 
Takuun sisältö 
Takuunantaja vastaa siitä, että laitteen käyttökelpoisuus ja laatu säilyvät normaaleina takuuajan. 
Korvattavia ovat esimerkiksi valmistus- ja rakenneviat ja muut takuuaikana ilmenevät tavaran 
käyttökelpoisuutta selvästi heikentävät viat ja puutteet. Takuuseen ei sisälly laitteen toiminnan 
kannalta merkityksettömien vikojen korjaaminen. 
 
Takuunantaja ei vastaa virheestä, jos hän saattaa todennäköiseksi, että tavaran laadun tai käyttö-
kelpoisuuden poikkeamiseen normaalista on johtanut ostajan puolella oleva syy, kuten 
asennusohjeiden/ -määräysten laiminlyönti, tapaturma, huolimattomuus tai käyttö- ja hoito-
ohjeiden vastainen käsittely tai muiden kuin alkuperäisten vara-tai kulutusosien käyttäminen. 
Takuunantaja ei vastaa sään, asennus-olosuhteiden tms. ulkopuolisten tekijöiden aiheuttamista 
vahingoista. 
 
Menettely virhetilanteessa 
Havaitessaan virheen ostajan tulee ilmoittaa siitä takuunantajalle, myyjälle tai valtuutetulle 
Sunwind- huoltoliikkeelle viipymättä. Valtuutettujen Sunwind- huoltoliikkeiden yhteystiedot 
löytyvät mm. Sunwind:in internet –sivustolta www.sunwind.fi. Virheestä ilmoittaessaan ostajan 
pitää esittää takuutodistus, ostokuitti tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin tavara on 
ostettu. Tällaista selvitystä ei kuitenkaan tarvita, jos ostopaikka ja -aika käyvät ilmi myyjän tai 
takuunantajan pitämästä rekisteristä. Huollolle on ilmoitettava laitteen sarjanumero ja malli sekä 
kuvailtava mahdollisimman tarkasti, millainen vaurio on ja millaisessa tilanteessa se syntyi. Ennen 
mahdollista laitteen huoltoon toimittamista asiasta on sovittava valtuutetun huollon tai 
takuunantajan kanssa. Korjauspyynnön yhteydessä on myös etukäteen selvitettävä takuun sisältö 
ja mahdolliset veloitukset. 
 
Laite pyydetään ensisijaisesti toimittamaan lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.  
Valtuutettu huoltoliike tai takuunantaja korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran 
kohtuullisessa ajassa, normaalin työajan puitteissa.  


