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PIHLA -TUOTTEIDEN TAKUUEHDOT
Pihlan tuotetakuu
Pihla Group Oy / Pihla (”Valmistaja”) antaa alla esitetyn
tuotetakuun valmistamilleen ikkunoille ja oville (”Tuotteet”). Kun
ovi- ja ikkunatuotteita toimitetaan yrityksille tai muille kuin asuntoosakeyhtiöille tai kuluttaja-asiakkaille, pätevät ensisijaisesti urakka- tai
muussa toimitussopimuksessa sovitut ehdot.
1. Virheen määritelmä
Takuunantaja vastaa siitä, että Tuotteen käyttökelpoisuus ja
laatu säilyvät normaaleina Takuuajan. Virhe on objektiivisesti
arvioitu poikkeama Tuotteen normaalista laadusta ja valmistajan
antamista ohjearvoista ottaen huomioon Tuotteen ikä, asennus- ja
käyttöolosuhteet, käyttötapa sekä asennus. Matalaenergiaikkunoiden
ulkolasin huurtumista ei voida pitää poikkeamana normaalista
laadusta, mikäli se johtuu siitä, että ulkolasina ei ole käytetty
huurtumista ehkäisevää lasitusta.
2.Takuuaika ja takuun voimassaolo
KAHDEN VUODEN TAKUU
a) Ikkunoiden ja ovien tekninen ja rakennetakuu on 2 vuotta toimitustai luovutuspäivästä lukien. Tekniseen takuuseen sovelletaan RT:n
laatuvaatimussuosituksia, Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia
(Runko RYL 2010 ja Sisä RYL 2013) ja CE-merkintäoikeuden mukaisia
ikkuna- ja ovistandardeja.
b) Ikkunoihin ja oviin tehtaalla asennettujen lukkorunkojen,
pitkäsalpojen, pintahelojen, painikkeiden ja lisävarusteiden
toimivuustakuu on 2 vuotta toimitus- tai luovutuspäivästä lukien.
Takuu ei kuitenkaan koske hyönteispuitteita, jollei kysymyksessä ole
valmistusvirhe ja poikkeama normaalista laadusta.
c) Muiden kuin Valmistajan valmistamien tuotteiden tekninen ja
rakennetakuu on 2 vuotta toimitus- tai luovutuspäivästä lukien (ks.
kohta 2a).
VIIDEN VUODEN TAKUU
d) Sisäpuitteen, ovilehden ja karmin tiivisteiden toimivuustakuu on 5
vuotta.
e) Dorma lukkorunkojen ja pintahelojen toimivuustakuu on 5 vuotta.
f) Maalattujen ulkopuolisten puuosien maalin pysyvyystakuu on 5
vuotta. Maalin pysyvyystakuu ei koske tuotteita, jotka sijaitsevat
katutasossa, kattotasanteella, altistuvat muutoin roiskevedelle tai
muille maalin pysyvyyttä tavanomaista enemmän heikentäville
olosuhteille.
KYMMENEN VUODEN TAKUU
g) Kuivissa ja normaalilämpöisissä asuintiloissa tiloissa olevien
tuotteiden maalattujen sisäpuolisten puuosienmaalin pysyvyystakuu
on 10 vuotta. Maalin pysyvyystakuu ei koske tuotteita, jotka ovat
kosteissa tiloissa, kuten pesuhuoneessa tai saunassa tai tiloissa, joissa
tuotteet altistuvat muutoin muille maalin pysyvyyttä tavanomaista
enemmän heikentäville olosuhteille.
h) Alumiiniprofiilien anodisoinnin tai pulverimaalauksen pysyvyystakuu
on 10 vuotta. Maalin pysyvyystakuu ei koske tuotteita, jotka sijaitsevat
katutasossa tai kattotasanteella tai altistuvat muutoin roiskevedelle
tai muille maalin pysyvyyttä tavanomaista enemmän heikentäville
olosuhteille.
i) Tehtaalla peittomaalattujen ja alumiinisuojattujen ovien
takuu lahoamista vastaan on 10 vuotta asennuspäivästä lukien
edellyttäen, että annettuja vuosittaisia huolto- ja kunnostusohjeita
on dokumentoidusti (esim. talokirja tai vastaava) noudatettu ja että
kosteuden tulo oviin myös muiden rakenneosien kautta estetään.
j) Yksilehtisille parvekeoville sekä levyrakenteisille ulko-oville
myönnetään rakennetakuun lisäksi 10 vuoden suoranapysymistakuu
toimitus- tai luovutuspäivästä lukien. Suoranapysymistakuu ei koske

mustaksi tai tummanharmaaksi tai -ruskeaksi sävytettyjä ulko-ovia.
Mikäli oikein asennettu ja käsitelty Pihla -ovi vääntyy pysyvästi yli 5
mm, toimittaa Valmistaja uuden ovilehden (ei sisällä asennusta). Takuut
koskevat oikein säilytettyjä, asennettuja ja ohjeiden mukaisesti ja
dokumentoidusti (esim. talokirja tai vastaava) huollettuja ovia. Katso
tarkemmin huoltokirjan kohta ”Saranat
ja oven säätö”. Takuu ei ole voimassa, mikäli oven pintaan ruuvataan,
liimataan tai naulataan esimerkiksi nimikylttejä tai ripustuskoukkuja.
Takuu koskee vain ovia, jotka sijaitsevat jatkuvasti kuivissa ja
lämpimissä asuintiloissa.
ERISTYSLASIELEMENTTIEN TAKUU
k) Ikkunoiden suorakulmaisten eristyslasielementtien välitilan
kosteustiiveydelle takuu on seuraava käyttöolosuhteista riippuen:
I. 10 vuotta kuivissa ja lämpimissä tiloissa
II. 3 vuotta kuivissa, ei jatkuvasti lämpimissä tiloissa tai kosteissa
lämpimissä tiloissa
III. 2 vuotta kosteissa, ei jatkuvasti lämpimissä tiloissa Muiden kuin
suorakulmaisten eristyslasielementtien takuu on 2 vuotta.
Takuu ei koske lasin rikkoutumista, ellei voida selvästi todistaa sen
johtuvan valmistusvirheestä. Lasipintoja ei saa maalata, eikä pintoihin
saa kiinnittää kalvoja, teippejä tai tarroja, jotka voivat vaikuttaa
erityslasin kestävyyteen. Tummien tai heijastavien sälekaihtimien
absorboima tai heijastama auringon lämpö ei saa aiheuttaa
lämpörasitusta eristyslasille.
PUUOSIEN TAKUU
l) Puualumiini-ikkunoiden puuosien lahoamattomuustakuu on 25
vuotta. Takuu edellyttää, että
• vesipellit ja ulkolistat on asennettu hyvää rakennustapaa noudattaen
siten, ettei sadevesi pääse normaalioloissa kulkeutumaan ikkunan tai
seinän rakenteisiin.
• ikkunarakenteen tuuletusaukkoja ei ole tukittu eikä ilmankiertoa ole
muutoinkaan estetty.
3. Virheestä ilmoittaminen ja toiminta virhetilanteissa
Mikäli Tuotteessa ilmenee takuuaikana virhe, asiakkaan tulee kääntyä
Valmistajan tai sen edustajan puoleen. Asiakkaan tulee kohtuullisen
ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se
havaita, kääntyä Valmistajan puoleen virhevastuun selvittämiseksi.
Virheilmoitus voidaan kuitenkin aina tehdä kahden (2) kuukauden
kuluessa siitä, kun Asiakas havaitsi virheen. Asiakkaan tulee toimia
siten, etteivät vahingot aiheettomasti lisäänny.
4.Takuukorjauksen suorittaminen
Valmistaja suorittaa takuuaikana havaitun virheen korjaamisen
parhaaksi katsomallaan tavalla. Kaikki vaihdetut osat ja varusteet
tulevat valmistajan omaisuudeksi. Mikäli ikkunan tai oven
korjaustoimenpiteisiin sisältyy kiinteiden rakenteiden purkamista ja/tai
uudelleenrakentamista (esim. rappaus), näiden töiden kuluista vastaa
asiakas. Valmistaja sitoutuu suorittamaan korjaukset kohtuullisessa
ajassa siitä, kun Asiakas on vaatinut virheen korjaamista ja
mahdollistanut omilla toimenpiteillään virheen korjaamisen. Korjatulle
tai vaihdetulle Tuotteelle ei anneta pidennettyä takuuaikaa, vaan
takuu on voimassa alkuperäisen voimassaoloajan mukaisesti tai
90 päivää korjauspäivästä lukien riippuen siitä, kumpi on pidempi.
Korjaus pyritään aina tekemään tavalla, joka on sekä Asiakkaan että
Valmistajan kannalta tarkoituksenmukaisin.
5.Takuuehtojen soveltamisesta
Valmistaja ei vastaa virheestä, jos
a) virhe on aiheutunut sen seurauksena, että tuote on asennettu
hyvän rakennustavan tai tuotekohtaisen asennustavan vastaisesti,
tuotetta on käytetty tai käsitelty väärin, käyttöohjeen vastaisesti tai
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huolimattomasti.
b) Virheet ovat seurausta normaalin kosteustason
(25–60%) ylittävistä olosuhteista tai betonirakenteiden kosteudesta.
Tällaisina liiallisesta kosteudesta johtuvina vaurioina voidaan pitää
liitoskulmien aukeamista ja porrastamista, maalin irtoamista, puuosissa
olevien liimasaumojen porrastamista, käyntivälysongelmia sekä
metalliosissa ilmenevää hapettumista ja ruostumista.
c) Tuotteen käytön yhteydessä on laiminlyöty normaali
huolellisuusvelvoite ja se on myötävaikuttanut virheen tai sen
aiheuttamien vahinkojen syntyyn.
d) Tuotetta on muutettu tai Tuote on korjattu varaosilla ja/tai
työmenetelmillä, joita Valmistaja ei ole hyväksynyt.
e) Tuote on ollut alttiina tavanomaisesta poikkeaville luonnonvoimille
tai epätavallisille lämpö-, korroosio- tai ympäristöolosuhteille.
f) Tuotetta ei ole suojattu asianmukaisesti säilytyksen aikana (huom.
kuljetuspakkaus ei sovellu säilytykseen!).
g) Tuote on vahingoittunut eläimien toiminnan seurauksena.
h) Tuotteeseen on asennettu lisävarusteita tai varaosia, joiden
sopimattomuus tai asennustapa on myötävaikuttanut virheen syntyyn.
i) Ikkunoiden välitila huurtuu talon ilmanvaihdon epätasapainon vuoksi.
j) Kosteus kondensoituu ikkunan sisäpintaan riittämättömän
ilmankierron, ilmanvaihdon tai liiallisen sisäilman kosteuden
seurauksena.
k) Kustannukset ja/tai vahingot ovat syntyneet käyttövirheestä,
virheellisen, säännöllisen tai puutteellisen huollon tai kunnossapidon
johdosta.
l) Virhe johtuu rakennuksen ja/tai rakenteiden kunnosta, niiden
liikkumisesta, elämisestä tai maaperän painumisesta.
m) Korjaukset on tehnyt jokin muu taho kuin Valmistajan valtuuttama
asennuspalvelu, jollei niistä ole sovittu kirjallisesti Valmistajan kanssa.
n) Avattavilla kaksipuitteisilla (MSEA) ikkunoilla, joiden puuosat on
maalattu mustaksi, ei ole rakennetakuuta. Pois lukien Termo Black
ikkuna, jota koskee normaali rakennetakuu.
Takuu ei kata normaalia kulumista tai vikaa, joka aiheutuu Valmistajan
kohtuullisten vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta syystä.
6. Asiakkaan oikeudet virheen jäätyä korjaamatta
Mikäli Valmistaja ei kehotuksesta huolimatta kohtuullisen ajan kuluessa
täytä velvollisuuttaan virheen korjaamiseksi tai anna virheetöntä
Tuotetta tilalle, Asiakkaalla on oikeus joko vaatia virhettä vastaavaa
hinnan alennusta tai kohtuullista korvausta virheen korjauttamiseksi
muualla.
Mikäli tuotteessa ei ole takuun tarkoittamaa virhettä tai asiakas ei
ole noudattanut ikkunoiden ja ovien mukana toimitettavia käyttö- ja
huolto-ohjeita ja reklamaatiokäynti on siten aiheeton, Valmistaja
veloittaa asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan asennushinnaston
mukaiset asennus- ja matkakulut.
7. Takuu Suomen ulkopuolelle toimitetuille tuotteille
Mikäli Valmistajan valmistama ovi tai ikkunatuote viedään Suomen
ulkopuolelle, takuun edellytyksenä on, että tilaaja on tarkistanut
tuotteen soveltuvuuden kohdemaahan ja Valmistaja on hyväksynyt
tuotteen toimituksen kohdemaahan. Takuun perusteella Valmistaja
toimittaa ainoastaan uuden osan tai tuotteen virheellisen tilalle.
Toimitusehto on tuolloin enintään FCA (Incoterms 2013) suomalainen
satama tai rajanylityspaikka. Takuu ei kata asennustyötä,
vaihtokustannuksia, takuun perusteella toimitetun uuden osan
asennustyötä eikä muita seurannaiskustannuksia. Suomen
ulkopuolelle toimitetun tuotteen Takuuaika alkaa siitä hetkestä, kun
tuote on toimitettu yllä olevan FCA-toimitusehdon mukaisesti.
Tämä valmistajan takuu ei rajoita asiakkaan oikeutta vedota
kansallisen kuluttajasuojalain, tuotevastuulain ja/tai muihin kuluttajan
suojaksi säädettyihin pakottaviin oikeuksiin.
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