
IVT 10 VUODEN TAKUU
Myönnämme 10 vuoden takuun kompressorille

ja 6 vuoden takuun lämpöpumpulle.
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Takuu eroaa vakuutuksesta siinä, et tei sinun tarvitse viedä asiaa vakuutusyhtiöön, mikäli

lämpöpumpullesi tapahtuu jotakin. Riit tää, kun otat yhteyt tä IVT-jälleenmyyjääsi, joka aut taa

sinua – täysin ilman omavastuuosuut ta tai muita kustannuksia.

Me vast aamme lämpöpumpuist amme
myös kaupanteon jälkeen.

Kun k yse on lämpöpumppujen

kehit t äm isest ä, valm ist am isest a

ja asent am isest a, emme koskaan

mene si i t ä, m ist ä ait a on mat a-

l in . Hyödynnämme aina uut t a

t ekni ik kaa, joka lämm it t ää t alosi

n i in t ehokkaast i ku in mahdol -

l ist a. Käyt ämme lait t eidemme

valm ist uk sessa vain laat uosia.

Lisäk si annamme vain er ikois-

kou lu t et t u jen ja valt uut et t u jen

jäl leenmyyj ien asent aa lämpö-

pumppumme.

Tämän kaiken kat tavan tarkkuuden

ansiosta voimme tar jota asiakkaillemme

markkinoiden ainoan takuun, joka antaa

10 vuot ta takuuaikaa kompressor ille ja 6

vuot ta lämpöpumpulle.

Vakuut ust a laajempi t ur va.

Kymmenen vuoden takuu on voimassa,

kun ostat jonkin omakot italoihin tar-

koitetuista korkeintaan 20 kW:n lämpö-

pumpuistamme. Ilmalämpöpumpuilla

on kuuden vuoden tehdastakuu. Takuu

eroaa vakuutuksesta siinä, et tei sinun

tar vitse viedä asiaa vakuutusyht iöön,

mikäli lämpöpumpullesi tapahtuu jota-

kin. Riit tää, kun otat yhteyt tä IVT-jälleen-

myyjääsi, joka aut taa sinua ratkaisemaan

ongelman täysin ilman omavastuuosuut-

ta tai muita kustannuksia. Lisät ietoa saat

osoit teesta ivt .ȴ .

Ammat t i t ai t oiset kor jauk set

Jot ta takuu pätee, IVT-jälleenmyyjän tai

IVT:n hyväksymän huoltoyrit yksen on

tehtävä kor jaukset . Näin varmistetaan

myös se, et tä t yöt suor itetaan ammat t i-

taitoisest i ja niissä käytetään IVT:n omia

varaosia.

LUELISÄÄOSTOKSEESI SISÄLTYVÄSTÄ TURVASTAOSOITTEESSA IVT.FI

vuoden takuu
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Takuuehdot .

Ehdot koskevat 1.1.2016 jälkeen tehtyjä asennuksia

1. Ket ä IVT-t akuu koskee?

IVT-takuu koskee IVT-lämpöpumpun ostajaa, joka:

a. omistaa rakennuksen, johon IVT-lämpöpumpun alkuperäinen asennus tehdään, tai jolla

on käyt töoikeus kyseiseen rakennukseen, tai

b. on saanut omistukseensa rakennuksen, johon IVT- lämpöpumppu on alun perin asennet-

tu, tai jolla on käyt töoikeus kyseiseen rakennukseen, sillä edellytyksellä, et tä omistajanvaih-

doksesta ilmoitetaan IVTLämpöpumpuille.

Jot ta IVT-takuu tulee voimaan, tulee asentajan ilmoit taa asennet tu IVT-lämpöpumppu rekis-

teröitäväksi IVT-lämpöpumpuille.

2. M i l loin IVT-t akuu on voimassa?

• IVT-takuu kat taa IVT:n lämpöpumput sekä ne lisävarusteet , jotka IVT on asennushetkellä

toimit tanut ja jotka on asennet tu yhdessä IVT-tuot teen kanssa.

• Asentaja vastaa IVT-lämpöpumpun rekisteröinnistä. IVT Lämpöpumput antaa lait teelle

takuutodistuksen. Takuutodistus on arvokas asiakir ja.

• IVT-takuu on kuusi (6) vuot ta IVT-lämpöpumpulle kokonaisuudessaan sekä kymmenen (10)

vuot ta IVT-lämpöpumpun kompressorille* lasket tuna takuutodistukseen merkitystä päivä-

stä alkaen. Vaihdetun osan tai varaosan takuuaika ei ylitä IVT-lämpöpumppujen alkuperäistä

takuuaikaa.

• IVT-takuu lakkaa, jos IVT-lämpöpumppu siirretään tai asennetaan uudelleen.

• Tuot teille, joita yllä mainit tu ei koske (esim. sähkökat t ila, puhallinelement t i tai aur inkopa-

neelit) ja joita ei ole ostet tu ja asennet tu IVT-lämpöpumpun kanssa, myönnetään 3 vuoden

takuu. Näille tuot teille ei anneta takuutodistusta.

* ei koske ilmalämpöpumppuja

3. M i t ä IVT-t akuu koskee?

• IVT-takuu koskee IVT:n toteamien vikojen kor jaamista omakotitaloihin asennet tavista,

antoteholtaan alle 20 kW olevista IVT-lämpöpumpuista sekä lisävarusteista, jotka IVT on

asennushetkellä toimit tanut ja jotka on asennet tu yhdessä IVT:n lämpöpumppujen kanssa.

• IVT-takuu ei koske huoltotoimenpiteitä, jotka liit t yvät ainoastaan tietoon IVT:n lämpöpump-

pujen toiminnasta tai virheelliseen käsit telyyn.

• IVT-takuu ei oikeuta taloudellisiin korvauksiin.

4. M issä IVT-t akuu on voim assa?

IVT-takuu on voimassa Suomessa niille IVT-lämpöpumpuille, jotka on ostet tu Suomesta ja

asennet tu Suomessa.

5. Laajuus.

IVT-takuu koskee kaikkia IVT:n toteamien vikojen korjauksesta aiheutuvia materiaali- ja

työkuluja, kun vika on IVT-lämpöpumpussa tai lisävarusteessa, jonka IVT on asennushetkellä

toimit tanut ja joka on asennettu yhdessä IVT-lämpöpumpun kanssa. Reklamaatiossa, joka

johtaa koko IVT-lämpöpumpun vaihtoon, korvataan laite vastaavalla IVT-lämpöpumpulla.

6. Yleiset poik keuk set .

IVT-takuu ei koske

• kuljetusvahinkoja, virheellistä asennusta, ulkoisesta syystä (mm. ilkivalta, tulipalo, räjähdys,

vesivahinko, sähkövika, kuten esim. vaihevirhe tai oikosulku) aiheutuneita vahinkoja tai luon-

nonilmiöiden (esim. tulva, myrsky, salamanisku jne.) aiheut tamia vahinkoja

• vikoja, jotka johtuvat epätavallisen käytön tai puut teellisen huollon aiheut tamasta

kulumisesta, tai visuaalisia poikkeavuuksia, jotka eivät vaikuta pumpun toimintaan, kuten

korroosiota

• t ilanteita, joissa lämpöpumppua ei ole käytet ty oikeassa ympäristössä tai hoidet tu oikealla,

ohjekir jan mukaisella tavalla

• valtuut tamat toman huoltokumppanin/huoltopalvelun tekemiä korjauksia

• vikoja niissä jär jestelmän osissa, jotka eivät ole IVT:n toimit tamia, kuten lämmitysjärjestel-

mä, porausreiät , putkien osat jne. Ei myöskään nesteiden täyt töä lämmitys- tai jäähdytysjär-

jestelmiin.

• kulutusosia, kuten suodat timia, suodat timen puhdist imia, anodeja, akkuja tai kauko-ohj-

auksen vaihtoparistoja jne.

• muuhun lait teistoon, rakennukseen, kiinteistöön kuuluviin kohteisiin tai kiinteistöön jne.

kohdistuneita epäsuoria vahinkoja tai jälkivahinkoja.

• vahinkoja tai menetyksiä, jotka aiheutuvat huolimat tomuudesta tai tahallisuudesta tai

r ikoksesta, kuten kavalluksesta, petoksesta tai vastaavasta omaisuusrikoksesta, epälojaaliu-

desta päämiestä kohtaan tai luvat tomasta hallinnasta

• vikaa tai puutet ta, joka huomat tiin tai olisi pitänyt huomata takuuajan kuluessa ja jota ei

ilmoitet tu tänä aikana

• vian aiheut tamia epäsuoria kustannuksia, kuten kasvaneita sähkökuluja, selvit yskuluja,

asiamieskuluja tai oikeudenkäyntikuluja, koska IVT-takuu ei oikeuta taloudellisiin korvauksiin.

7. Vikai lm oi t us & t oim enpi t eet vah ingon sat t uessa

Vikailmoitus tulee tehdä asentajalle/ jälleenmyyjälle välit tömästi, kuitenkin viimeistään

kaksi (2) viikkoa vian huomaamisen jälkeen. IVT:n hyväksymän huoltoyrit yksen tulee tehdä

korjaukset.

8. Takuut yön vaat im inen

Kun vaaditaan takuutyötä, korjausta tai muuta huoltotoimenpidet tä, jota IVT-takuu ei kata,

laskutetaan todelliset kustannukset huolto-/asennusyrit yksen kulloisenkin hinnaston

mukaisesti.

9. Jos alk uperäinen asen t aja/ jäl leenmyyjä on lopet t anut t oim in t ansa

IVT-takuu pysyy voimassa, vaikka alkuperäinen asentaja/ jälleenmyyjä olisi lopet tanut yr itys-

toimintansa. Jos lait teessa ilmenee vika, tulee huolto- tai takuutyöilmoitus tehdä muulle IVT:n

valtuut tamalle jälleenmyyjälle. Tietoa näistä jälleenmyyjistä on IVT:n verkkosivuilla.

10. Huolel l i suusvaat im us

IVT-lämpöpumppuja ja IVT-takuun kat tamia lisävarusteita tulee käsitellä normaalia huol-

ellisuut ta noudat taen, jot ta vahingoilta ja menetyksiltä voidaan mahdollisuuksien mukaan

vält t yä.

11. Kor vausper ust eet

Vahingot korvataan jälleenmyyjän/huoltopalvelun tekemillä korjauksilla.

12. For ce majeure

IVT on vapautet tu IVT-takuun mukaisten velvollisuuksiensa laiminlyönnin seurauksista, mikä-

li laiminlyönti johtuu olosuhteista, jotka ovat IVT:n hallitsemat tomissa ja estävät IVT-takuun

toteut tamisen. Tällaisia olosuhteita voivat olla esim. sota, sotatoimet, terrorismi, vallanku-

mous, mellakka, tulipalo, viranomaisten toimenpiteet tai laiminlyönti, t yömarkkinakiista, uusi

tai muut tunut lainsäädäntö, luonnonilmiöt , kuten tulva tai maanjäristys. IVT-takuun mukaista

vastuuta ei ole myöskään sellaisten IVT-lämpöpumpun tai IVT-takuun kat tamien lisävarustei-

den vioista, jotka johtuvat suoraan tai epäsuorasti olosuhteista, jotka ovat IVT:n hallitsemat-

tomissa, tai vastaavista tapahtumista.



Rober t Bosch Oy

IVT Lämpöpumput

Äyr it ie 8 E

01510 Vantaa

www.iv t .ȴ

Me rakast amme
lämpöpumppuja.
Jot t a sinä voisit rakast aa
jot akin muuta.
Meillä sinua palvelevat innokkaimmat asiantunt ijat . Henkilöt , jotka t ietävät

kaiken lämmöstä ja lämpöpumpuista ja jotka ovat aina vain puhelinsoiton

päässä – r iippumat ta siitä, haluatko tulla asiakkaaksemme nyt vai oletko ollut

asiakkaamme aina vuodesta 1970. Voit siis edelleen viet tää aikasi lempiasioidesi

par issa. Ter vetuloa meille.


