
Aurelia takuutodistus

Aurelia-lattialämmitysjärjestelmässä käytetään CE-merkittyä 5-
kerros FLEXPERT PE-Rt putkea , jossa happidiffusiokalvo on 
putken rakenteen keskellä. Putken valmistaja antaa putkelle 
viidenkymmenen ( 50 ) vuoden takuun. Takuuehdot kattavat 
ehtojensa mukaisesti putkessa todetun valmistus- ja 
materiaalivirheen aiheuttamat kustannukset.

Putken valmistajalla on 5.000.000,00  ( 5 milj.  ) vastuu-
vahinkovakuutus.

Aurelia Lattilämmitys toimittaa veloituksetta uuden putken 
vaurioituneen putken tilalle.

Aurelia Lattialämmitys myöntää lisäksi 
Aurelia-lattialämmitysjärjestelmälle kym-
menen ( 10 ) vuoden toimivuustakuun. Se 
takaa , että järjestelmä toimii tarkoitetulla 
tavalla. Takuun edellytyksenä 
on, että kaikki tarvikkeet ovat Aurelia-
lattialämmitysjärjestelmään kuuluvia 
ja suunnittelu on tapahtunut  Aurelia 
Lattialämmitys  suunnittelijoiden tai 
sen sopimuskumppaneiden toimesta. Lisäksi 
järjestelmän on asentanut virallinen Aurelia-
järjestelmä partneri, joka asennuksen 
yhteydessä on suorittanut järjestelmän 
säädön, koeponnistuksen ja luovuttanut 
tarvittavan asennuspöytäkirjan kohteesta.

Muut Aurelia-komponentit. Valmistajien myöntämä   takuu, joka 
kattaa valmistus- ja materiaalivirheet: Säätöjärjestelmät kaksi ( 2 ) 
vuotta, Polyamidi ja RST -jakotukit kymmenen ( 10 ) vuotta. Muut 
komponentit kaksi ( 2 ) vuotta.

Takuuaika alkaa asennuspäivästä ja tarvikkeiden osalta 
toimituspäivästä. Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat 
huolimattomuudesta, tuotteiden väärästä asennuksesta, väärästä 
käyttötarkoituksesta tai normaalista kulumisesta.Vauriotapauksissa 
takuun edellytyksenä on, että vauri-oista ilmoitetaan Aurelia 
Lattialämmitykselle  kirjallisesti viimeistään 14 vuorokauden 
kuluessa, kun vaurio/virhe on havaittu. Aurelia Lattialämmityksellä 
tai sen valtuuttamalla edustajalle on varattava oikeus tarkistaa  
vaurio ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä. 
Korjaustoimenpiteitä 

Aurelia–Lattialämmitys suunnitellaan aina voimassa olevien säädösten ja 
standardien mukaisesti, jotka täyttävät viranomaisvaatimukset.

ei saa aloittaa ilman Aurelia Lattialämmityksen lupaa. 
Mahdollisissa vauriotapauksissa Aurelia voi valintansa 
mukaan vaihtaa rikkoutuneen osan uuteen tai korjata sen 
tai palauttaa asiakkaan maksaman kauppahinnan takaisin. 
Aurelian vaatimuksesta korjaustyön voi suorittaa heidän 
valtuuttamansa henkilö tai yritys. Korjatun tuotteen 
takuuaika lasketaan virheellisen tuotteen ostopäivästä. 
Aurelia Lattilämmitys  ei vastaa välillisistä tai epäsuorista 
vahingoista tai kustannuksista sekä varallisuusvahingoista. 
Takuuajan jälkeen ilmoitetuista virheistä tuotteissa ei Aurelia 
Lattialämmitys  vastaa.

Takuu ei kata seuraavia vaurioita tai virheitä, 
joiden aiheuttajana on:

1) Virheellinen asennus, käyttöönotto, 
tuotteiden sijoittelu tai suunnittelu 
( Mikäli suunnitelmat ovat Aurelian 
tekemiä, virheistä vastaa Aurelia ). 
Asennuksen suorittajan täytyy olla 
Aurelia –partneri tai muu Aureli-
an valtuuttama asentaja tai yritys.
2) Mikäli tuotteisiin on tehty muutok-
sia tai korjauksia ilman Aurelian lupaa. 

3) 3) Takuu ei kata mahdollisten luonnonil-
miöiden ( ukkosen, tulvien yms. ) aiheuttamia 
vahinkoja eikä muiden epätavallisten olosuhteiden aiheut-
tamia vahinkoja ( tulipalo, ilkivalta, yms. )

Takuun ulkopuolella ovat myös lämmitysjärjestelmän läm-
mönlähde ( lämmöntuotto ) ja siihen kuuluvat säätölaiteet, 
mikäli niistä johtuvista vioista tai puutteista johtuen järjes-
telmä ei toimi tarkoitetulla tavalla.

Mahdolliset kosmeettiset haitat kuten esim. naarmut yms. 
eivät kuulu takuun piiriin.

Takuu ei rajoita kuluttajasuojalain kuluttajalle kuuluvia 
oikeuksia.

Mahdolliset riitäasiat ratkotaan Aurelia Lattialämmityksen 
kotipaikan käräjäoikeudessa.
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