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Asennus- ja takuuehdot

Energiaoptimoijien tuotteiden laatumääritykset perustuvat Suomessa yleisesti käytössä oleviin laatunormeihin, maahantuojan tietoihin ja vallitsevaan rakentamistapaan.

Asiakkaan (jäljempänä Tilaaja) ja Energiaoptimoijat (jäljempänä Toimittaja) kesken tehty kauppasopimus on sitova sen jälkeen, kun tilaaja on hyväksynyt tarjouksen ja
toimittaja on lähettänyt tilaajalle tilausvahvistuksen. Asiassa noudatetaan näitä takuu- ja sopimusehtoja jollei asiasta kirjallisesti muuta sovita. Toimituksessa sovelletaan
kuluttajasuojalain määräyksiä ja rakennusalan yleisiä sopimusehtoja. Toimittajalla on oikeus aikataulun muutoksiin. Toimittajalla on oikeus käyttää tarvittaessa
aliurakoitsijaa.

Tuotteet tulee tarkastaa ulkoisesti pakkauksia avaamatta. Tuotteiden täsmäävyys rahtikirjaan tulee tarkastaa. Havaitut puutteet toimitus- sisällössä tai mahdolliset
kuljetusvauriot tulee kirjata ylös ja kuvata vauriot. Tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa viipymättä toimittajalle virheistä ja suojata toimitetut tuotteet asianmukaisesti. Kuorman
purkaminen tapahtuu tilaajan osoittamaan paikkaan, niin ettei tarvita nostoapuvälineitä. Tilaajan tulee huomioida, että tuotteet tulee suojata eläimiltä, varkailta, ilkivallalta,
säältä ja muilta tekijöiltä niin, että luokse päästävyys kuitenkin säilyy esteettömänä. Toimittaja ei vastaa mahdollisista tuotteen tai rahdin jakelijan aiheuttamista
piha-alueen vaurioista.

Tällä sopimuksella käsitetään siinä mainitut tuotteet ja asennuspalvelut. Tarvikkeet ja palvelusisältö on määritelty tarkemmin kauppasopimuksella.

Tilaajan tulee huomioida seuraavat asiat kiinteistöstä ja tilatuista palveluista:

Toimittaja ei ole vastuussa kiinteistön nykytilasta, sen virheistä tai huolto tarpeista. Mikäli purku- tai asennustyön aikana huomataan puutteita tai korjaustarpeita kuten,
ikääntyneet ja hauraat materiaalit, kosteusvauriot, rakennusvirheet tai lisälämmöneristyksen tarve, voidaan töiden suorittamisesta sopia lisätöinä. Tilaaja laskuttaa
sovituista lisätöistä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Sääolosuhteiden vaikuttaessa työturvallisuuteen tai työn suorittamiseen on toimittajalla vapaus muuttaa asennus aikataulua ja jatkaa työtä hyvien sääolosuhteiden
vallitessa.

Toimittaja ei vastaa asennus alueella olevista esteistä, puista, pensaista, kukista tai muista asennustyötä haittaavista tekijöistä. Mikäli toimittaja joutuu purkamaan,
siirtämään tai poistamaan esteitä, laskutetaan siitä lisätöinä voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

-Järjestää tavaralle purku- ja säilytyspaikka
-Tavaran vastaanotto, tarkastaminen ja kuittaus, sekä mahdollisten vaurioiden tai puutteiden ilmoittaminen toimittajalle
-Asennuspaikan ja kulkureittien valmistelu ja häiriötekijöiden pois rajaus (esim. kotieläimet, lapset,huonekalut, irtaimisto, talviaikaan lumi pois kulkuväylältä)
-Järjestää sähkövirran saatavuus asennustyön ajaksi
-Tarkastettava tarvitseeko kohde ja työ toimenpide- tai rakennuslupaa. Tarpeen mukaan tilaaja hankkii tarvittavat luvat ja esittää ne hyvissä ajoin toimittajalle ennen
asennusta.
-Tarpeen vaatiessa tekee asbestikartoituksen ja esittää suunnitelman toimittajalle hyvissä ajoin ennen asennusta, sekä hoitaa ilmoituksen terveystarkastajalle ja järjestää
suojaukset.
-Ikääntyneiden tai huonokuntoisten rakenteiden ja pinnoitteiden mahdolliset vauriot, jotka johtuvat asennustyöstä.

Mahdollisesti havaitut asennusvirheet tulee reklamoida kirjallisesti 14 päivän kuluessa työn vastaanottamisesta. Toimittaja arvioi onko kyseessä mahdollisesti
asennusvirhe ja antaa selvityksen niiden korjaamisesta ja toteuttamisesta.

Toimittajalla itsellään on ensisijainen mahdollisuus korjata havaitut asennusvirheet.

Toimittaja vastaa toimituksen sopimuksen mukaisuudesta kuluttajasuojalain mukaisesti tai sovitun takuun ajan. Takuu ei kata sopimuksen ulkopuolisia töitä, joita ei ole
mainittu sopimuksessa tai pöytäkirjalla.

Toimittajalla on oikeus saattaa asennus loppuun riippumatta työn keskeytymisen syystä.

Asennuksen viivästyessä tilaajalla ei ole oikeutta purkaa kauppaa, vaatia hinnanalennusta tai korvausta syistä, jotka eivät ole toimittajasta riippuvaisia, kuten tavaroiden
saatavuus ja tavaroiden toimitus. Toimittajalla on oikeus asentaa ja toimittaa kokonaisuudessaan tilattu toimitussisältö tavaran saavuttua.

Työlle myönnetään asennus takuu 2 vuotta asennuspäivästä lukien.

Tuotteiden takuu määräytyy valmistajan ja maahantuojan ehtojen, sekä takuuajan mukaisesti. Kauppasopimuksella ja tuotteiden esitteillä määritellään erikseen
toimitettujen ja asennettujen tuotteiden takuuaika ja sisältö.

Kauppahinta maksetaan kauppasopimuksella määritellyillä ehdoilla ja tavalla toimittajalle kokonaisuudessaan. Tuotteiden omistusoikeus siirtyy tilaajalle vasta kun
kauppasumma on maksettu kokonaan mahdolliset lisätyöt mukaan lukien. Mikäli tilaaja ei maksa kauppasummaa sovittujen ehtojen mukaisesti on toimittajalla
mahdollisuus purkaa asennetut laitteet ja laskuttaa purkutyöstä. Aiheettomasta reklamaation selvityksestä ja käynnistä veloitetaan voimassa olevan hinnaston mukaisesti.

Kauppasopimuksen ehdoissa noudatamme Suomen ja kuluttajalainsäädännön normeja ja lakeja. Erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti tilaajan ja toimittajan
kesken. Mahdolliset riitatapaukset ohjataan kuluttaja-asiamiehelle.

Tilaajan velvollisuudet ja kustannukset:

Tuotteiden takuu

Maksaminen ja omistusoikeus

Muut ehdot


