MEDLINE® & CARELINE® TAKUUTIEDOT

LINAK® tarjoaa rajoitetun takuun asiakkailleen MEDLINE & CARELINE-tuotteiden (“tuotteet”) vikojen osalta alla mainitun
mukaisesti (“takuu”):

1. Takuu

LINAK takaa 60 kuukauden ajan MEDLINE & CARELINE-tuotteiden valmistuksesta, että tuotteet vastaavat kirjallisia selosteita
eikä niissä ole materiaali- tai tehdasvikoja niitä käytettäessä. Akuilla on vain 12 kuukauden takuu. Jäljempänä ”takuuaika”.
Valmistuspäivä on merkitty tuotteen etikettiin.
LINAKin tarjoama takuu on yksinomainen ja syrjäyttää kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut, mukaan lukien takuut
myyntikelpoisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, ollen tuotteeseen liittyviä tai johtuen laista, käytännöstä,
käytöstä tai kaupasta. Edellä mainittua ei sovelleta siltä osin kuin takuuta ei voida sulkea pois sovellettavan lain nojalla.

2. Takuuvaateet

Jos havaitset takuun piiriin kuuluvia virheitä takuuaikana, sinun tulee ilmoittaa virheistä kirjallisesti LINAKille, jonka jälkeen
tuote on lähetettävä LINAKille tai LINAKin ilmoittamaan osoitteeseen. Lähettäjä vastaa tällöin toimitus- ja vakuutusmaksuista.
Jos LINAK myöntää, että tuotteessa on takuun piiriin kuuluva vika ja reklamaatio on tehty takuuajan puitteissa, LINAK joko
vaihtaa tai korjaa tuotteen veloituksetta oman harkintansa mukaan. Jos LINAK vaihtaa tai korjaa tuotteet, LINAK lähettää
omalla kustannuksellaan uudet tai vaihdetut tuotteet sinulle.
Takuun mukaista korjausta ei missään olosuhteissa suoriteta LINAKin toimipaikkojen ulkopuolella.
LINAK korvaa viallisen tuotteen lähettämisestä aiheutuneet rahtikustannukset edellyttäen, että LINAK on hyväksynyt kirjallisesti
ennakkoon toimitustavan ja siihen liittyvät kustannukset.
Jos LINAKin vikatutkimuksissa käy ilmi, että tuotteessa ei ole takuun piiriin kuuluvaa vikaa, LINAK voi palauttaa tuotteen
ostajalle ostajan kattaessa kulut ja riskit, ja LINAKilla on oikeus veloittaa maksu tuotteen tutkimukseen käytetystä ajasta ja
materiaaleista.

3. Takuun rajoitukset ja poikkeukset

Takuu on voimassa vain siinä tapauksessa, että tuotteita on käytetty ja huollettu oikein eikä niitä ole muunneltu. Lisäksi
tuotteita ei saa altistaa kovakouraiselle käsittelylle ja kaikki korjaukset on tehtävä LINAK-tuotteiden korjaukseen valtuutetussa
palvelukeskuksessa.
LINAK ei laajenna takuuta mihinkään vaateeseen, joka johtuu seuraavista:
(a) viat, joita ei ollut tuotteessa, kun se toimitettiin sinulle, kuten kolmannen osapuolen laitteista tai ohjelmistosta
johtuvat viat,
(b) tuotteen muuntelu, lukuun ottamatta LINAKin tekemiä tai LINAKin nimenomaisesti kirjallisesti hyväksymiä muutoksia,
tai
(c)

tuotteiden käyttö muilla kuin MEDLINE & CARELINE-sovelluksilla. MEDLINE & CARELINE-käyttökohteisiin sisältyy:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.

toimintaistuin (vammaisille henkilöille),
ruumiinavauspöydät,
kampaamo- ja salonkituolit,
kylpyammehissit (koko kylpyamme),
hoitopöydät (spa ja hieronta),
C-kaari (röntgenlaitteeseen),
kattonosturit (potilaille);
desinfiointi/sterilisointi,
vauvanhoitopöydät,
tutkimus- ja hoitopöytä ja -alustat (mukaan lukien
kiropraktikot),
kuntolaitteet,
kotihoitosängyt,
sairaala- ja hoitosängyt,
keskoskaapit,
keittiövarusteet (vammaisille henkilöille),
hissit (pyörätuolit ja portaat),
klinikka- ja hoitotuolit (mukaan lukien
hammaslääkärin ja gynekologin tuolit sekä hoito- ja
toimenpide-, suihku- ja WC-, seisomatuki- ja
leikkaustuolit),

r. lääkintävaunut,
s. kattokeskusjärjestelmät (leikkausvalot),
t. silmälääkärin tarvikkeet,
u. potilashissit,
v. fysioterapiset tarvikkeet,
w. allas- ja kylpyhissit,
x. sähkökäyttöinen sänky,
y. säädettävä tuoli (iäkkäille ja vammaisille henkilöille),
z. skootteri (istuinhissi),
aa. suihkukärry,
bb. lavuaarin säätö;
cc. kävelypöytä (seisomis-/kävelyapu ja -kuntotutus),
dd. paarit,
ee. leikkauspöydät ja -tuolit,
ff. WC-hissit,
gg. leikkausvälinekärryt,
hh. pyörätuolit (manuaaliset ja sähkökäyttöiset) ja
ii. röntgenhissit ja
jj. röntgenpöydät.

4. Sekalaista

Tässä asiakirjassa mainittuja kohtia lukuun ottamatta LINAKin MEDLINE & CARELINE-tuotteisiin sovelletaan myynti- ja
toimitusehtoja, jotka ovat saatavilla verkkosivuillamme. Jos sinulla on teknisiä ongelmia, lue verkkosivuillamme oleva
Tuotteiden käyttöopas.
MEDLINE & CARELINE-tuotteiden loppukäyttäjien tulee osoittaa takuuta koskevat vaateet ja kysymykset vähittäismyyjälle tai
valmistajalle, jolta tuote ostettiin.
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