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2.

Tämä takuu koskee yksinomaisesti Accoya®-puun alkuperäistä ostajaa, joka on hankkinut kyseisen
tuotteen Accsys Technologiesilta ja joka on sen rakenteen, johon Accoya®-puu asennetaan,
alkuperäinen omistaja sekä kyseisen rakenteen seuraava omistaja. Sitä ei voi siirtää eikä luovuttaa
kellekään toiselle.
Accsys Technologies takaa, että Accoya®-puu vastaa laskussa mainittuna toimituspäivänä Accoyan
laatumäärityksiä (jotka ovat saatavilla Accoyan verkkosivustolta: http://www.accoya.com/downloads).
Lisäksi Accsys Technologies takaa, että Accoya®-puussa ei ilmene materiaalivaurioita Accoya®-puun
laskussa mainitusta toimituspäivästä alkaen
(a)
50 vuoteen, jos Accoya®-puuta käytetään käyttöluokissa 1, 2 ja 3 noudattaen EN 335-1standardin1 määräyksiä; ja
(b)
25 vuoteen, jos Accoya®-puuta käytetään käyttöluokassa 4 noudattaen EN 335-1standardin määräyksiä.
Materiaalivaurion määritelmä

2.1

Accoya®-puun materiaalivauriolla tarkoitetaan tämän takuun yhteydessä tilannetta, jossa voidaan
osoittaa, että tavanomaisessa käytössä:
(a)
Accoya®-puuhun tulee materiaalivaurioita sienten aiheuttaman lahoamisen tai mätänemisen
vuoksi (tämän takuun yhteydessä sienten aiheuttama lahoaminen on rajoitettu
lahoamiseen, joka johtuu märkämätää aiheuttavista sienilajikkeista ja seuraavista
sienilajikkeista; Poria placenta (laakakääpä), Coniophora puteana (kellarisieni),
Gloeophyllum trabeum (saunakääpä), Coriolus versicolor (silkkivyökääpä), Serpula
lacrymans (lattiasieni). Tämän takuun piiriin eivät kuulu yleinen pintahome, muu home tai
härmä tai muut organismit, bakteerit tai sienet); tai
(b)
laajeneminen tai kutistuminen yhteen suuntaan on tavallisessa käytössä yli 2,5 %;2 ja
(c)
Accoya®-puu ei toimi kummassakaan edellä mainitussa tapauksessa (a) tai (b) aiotun
käyttötarkoituksen mukaisesti.

3.

Korjaustoimet
Accsys Technologies voi täysin oman harkintansa mukaisesti joko vaihtaa, korjaa tai rahallisesti
hyvittää vaurioituneen Accoya®-puun sen toimituspäivästä kohdassa 1.3 määritettyjen takuuaikojen
umpeutumiseen saakka. Rahallinen korvaus on rajattu alkuperäisen ostetun Accoya®-puun arvoon.

_______________________
1

Epäselvyyksien välttämiseksi mainittakoon, että jos lopputuote ei vastaa vakiintuneita normeja veden poiston tai haihtumisen
osalta tai jos se on sijoitettu alle 20 cm:ä maanpinnan yläpuolelle, käytön katsotaan kuuluvan käyttöluokkaan 4, jolloin siihen
sovelletaan 25 vuoden takuuaikaa.
2
Laajenemisen ja kutistumisen voi vahvistaa vain standardeihin perustuvilla testeillä, jotka suorittaa Accsys Technologiesin
kirjallisesti hyväksymä riippumaton tutkimuslaitos (tiedot saatavilla Accsys Technologiesilta). Testien on osoitettava, että tuote
laajenee tai kutistuu yli 2,5 prosenttia kokonaan vedellä kyllästetystä uunikuivattuun verrattuna.
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4.

Poikkeukset korjaustoimiin ja takuuseen

4.1

Accsys Technologiesia ei voida missään tapauksessa pitää vastuussa tai korvausvelvollisena mistään
suorista tai epäsuorista satunnaisista, taloudellisista, erityisistä eikä seuraamuksellisista vahingoista tai
rangaistuskorvauksista tai varoittavista vahingonkorvauksista, riippumatta niiden aiheutumisen syistä.
Tässä takuutodistuksessa mainitut asiat muodostavat ainoan takuun, jonka Accsys Technologies
myöntää, ja kaikki muut nimenomaiset tai epäsuorat takuut, mukaan lukien välilliset
myyntikelpoisuutta tai tiettyyn tarkoitukseen soveltuvuutta koskevat takuut on nimenomaisesti suljettu
pois (elleivät kyseiset takuut perustu sovellettavissa oleviin tuotetakuulakeihin eikä niistä voida lain
mukaan sanoutua irti).

4.2

5.

Ehdot ja edellytykset
Tähän takuuseen sovelletaan seuraavia ehtoja ja edellytyksiä:

5.1

5.5

Takuuvaatimukset on tehtävä kirjallisesti Accsys Technologiesille 30 päivän kuluessa epäillyn vaurion
havaitsemisesta, ja niihin on liitettävä tämä alkuperäinen takuutodistus, jäljennökset asianmukaisesta
laskusta tai laskuista, vauriota kuvaava lausunto sekä valokuvia epäillystä vauriosta.
Accsys Technologies pidättää oikeuden tarkistaa kyseessä olevan vian ennen kuin Accsys Technologies
valtuuttaa, täysin oman harkintansa mukaisesti joko tuotteen korjauksen, vaihdon tai rahallisen
korvauksen. Vaatimuksen esittäjän on pyrittävä tekemään kohtuuden nimissä kaikkensa suojatakseen
Accoya®-puun lisävahingoilta siitä hetkestä alkaen, jolloin mahdollinen vika havaittiin.
Accoya®-puu on varastoitava ja se on asennettava ja/tai sitä on käytettävä Accsys Technologiesin
kirjallisten ohjeiden sekä kaikkien sertifiointitahojen, valtionhallinnon, paikallishallinnon ja valtion
virastojen soveltamien asennusta koskevien rakennusmääräysten mukaisesti. Jos Accoya®-puuta ei
asenneta Accsys Technologiesin kirjallisten ohjeiden mukaisesti, tämä takuu mitätöityy.
Tämä takuu ei kata vaurioituneen Accoya®-puun purkamiseen tai korvaavan Accoya®-puun
asentamiseen liittyviä kustannuksia eikä edellä mainitun uudelleenvalmistuskustannuksia.
Mikäli näitä menettelyjä ei noudateta, tätä takuuta koskevat vaatimukset voivat mitätöityä.

6.

Poissulkemiset

5.2

5.3

5.4

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Tämä takuu ei kata seuraavia tilanteita:
Accoya®-puuta käytetään sellaisessa käyttöluokassa, joka ei vastaa EN 335-1- standardissa
määritettyjä vaatimuksia (HUOM. Katso myös alaviite 1);
Accoya®-puu joutuu kosketuksiin sellaisten nesteiden kanssa, joiden pH-arvo on yli 9;
Accoya®-puu altistuu suola- tai murtovedelle ja altistuminen pitkittyy (käyttöluokka 5, EN 335-1standardin mukaisesti);
Accoya®-puuta muunnellaan tai se kyllästetään jälkeenpäin, esimerkiksi kemiallisilla käsittelyillä, ilman
Accsys Technologiesilta etukäteen saatua kirjallista lupaa;
Vauriot tai viat aiheutuvat johtuen millä tahansa tavoin jostain seuraavassa mainituista asioista:
(a)
Accoya®-puun epäasianmukainen varastointi, käsittely, asennus tai käyttö, mukaan lukien,
mutta niihin rajoittumatta, vauriot, jotka ovat aiheutuneet Accsys Technologiesin kirjallisten
ohjeiden noudattamatta jättämisestä;
(b)
Accoya®-puun väärinkäyttö, kaltoinkohtelu, muuntelu tai ohjeiden vastainen käyttö;
(c)
materiaalit ja/tai rakenteet, joihin Accoya®-puu on asennettu tai kiinnitetty, vajoavat ja/tai
liikkuvat;
(d)
vauriot, jotka aiheutuvat rakenteen virheellisestä suunnittelusta tai rakenteen tuulikuorman
sallittujen rajojen ylittymisestä;
(e)
ylivoimaiset esteet, kuten hirmu- ja pyörremyrskyt, raekuurot, maanjäristykset, tulvat tai
muut voimakkaat sää- tai luonnonilmiöt; ja
(f)
kaikki muut syyt paitsi Accsys Technologiesin toiminnasta aiheutuneet valmistusviat.
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7.

Maantieteellinen kattavuus
Tämä takuu koskee Accsys Technologiesilta ostettua Accoya®-puuta kaikissa maissa ympäri maailmaa,
lukuun ottamatta Yhdysvaltoja ja Kanadaa.

8.

Yhteydenotot
Accsys Technologiesiin voi ottaa yhteyttä kirjoittamalla operatiiviselle johtajalle (Chief Operating
Officer) tämän takuutodistuksen sivulla 1 annettuun osoitteeseen.

9.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu
Tähän takuuseen sovelletaan Alankomaiden lakia, ja kaikki tähän takuuseen liittyvät riita-asiat tulee
ratkaista Accsys Technologiesin harkinnan mukaan joko Alankomaiden tuomioistuinten yksinomaisen
tuomiovallan alaisesti tai välimiesmenettelyllä.

Tämä on käännös englannikielisestä Accoya takuuehdoista 7.4.2011. Mikäli käännöksessä on eroa
englanninkieliseen versioon verrattuna niin englanninkielinen alkeperäinen takuutodistus on määrävä.

