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GARANTII

Ruukki Products AS (edaspidi nimetatud Ruukki) garanteerib ostjale, et Ruukki värvkattega 
vihmaveesüsteemid (edaspidi nimetatud toode või tooted) vastavad oma tehniliste näitajate 
poolest järgnevale standardile: EVS_EN_612 2005 „Plekist jäikusservaga räästarennid ja 
pikiliitega vihmaveetorud“.

Tehniline garantii katab toodet läbiva korrosiooni st. et garantiiajal ei teki tootesse roostest 
põhjustatud läbivaid auke. Lisaks kehtib garantii kõikidele toote pinnakatte kvaliteeti 
puudutavatele tootmisvigadele.

Garantiitähtaeg on kakskümmend (20) aastat.

Garantiitähtaeg algab toote ostukuupäevast.
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Garantii puhul kehtivad järgmised tingimused:
1. Toode on ostetud otse Ruukkilt või Ruukki poolt 
volitatud edasimüüjalt.
2. Garantii kehtib üksnes siis, kui toodet 
kasutatakse tavalistes kliimatingimustes. Garantii 
ei kehti toote kasutamise korral eriti söövitavates 
keskkonnatingimustes või merekeskkonnas 
või toote pideval kokkupuutel korrodeeruvate 
kemikaalide, tuha, tsemendi, tolmu või väetisega. 
Garantii ei laiene kahjule, mille on põhjustanud 
loodus- või keskkonnakatastroofid, erakordne 
saastatus, tulekahju, õnnetusjuhtumid või kiirgus.
3. Käesolev garantii ei kehti puuduste korral, 
mis on tekkinud toote sobimatul kasutamisel või 
hooldusel, nagu näiteks iga iga-aastane toote 
puhastamata jätmine kogunenud mustusest ja 
prahist või mistahes tahtliku tegevuse, hooletuse 
või väärkasutuse tulemusel. Vesi peab saama 
vabalt voolata mööda toodet kogu aeg. Mistahes 
äravoolu takistus tuleb eemaldada koheselt peale 
avastamist.
4. Käesolev garantii ei kehti puuduste 
korral, mille on põhjustanud toote lõikamine 
abrasiivlõikeriistadega või mõne muu kuumust 
tekitava vahendiga.
5. Toote erinevate komponentide omavahelised 
liitekohad ja ühendused ning mistahes välispidiselt 
tekitatud mehaanilised vigastused nagu näiteks 
välimise või sisemise pinnakatte kriimustused tuleb 
koheselt peale tekkimist üle värvida Ruukki poolt 
soovitatud parandusvärviga.
6. Toode pole mistahes ajahetkel enne paigaldamist 
ja paigaldamise ajal olnud kokkupuutes sellise 
konstruktsioonielemendiga, mis põhjustab 
keemilise reaktsiooni tulemusena korrosiooni.

Garantiinõuded
Garantiinõuded tuleb esitada meili teel või 
kirjalikult tähitud postiga kolmekümne (30) 
päeva jooksul alates päevast, mil puudus avastati 
või hiljemalt enne garantiitähtaja lõppemist 

aadressil: Ruukki Products AS, Turba 7, 80010 Pärnu. 
Garantiinõudes peavad olema kirjas omaniku nimi, 
aadress ja telefoninumber, ostu kinnitav dokument 
ja ostukuupäev, puuduse laad ja kuupäev, mil see 
avastati.

Hüvitusvahendid
Käesolevaga jätab Ruukki endale õiguse kontrollida 
kahjustatud tooteid kohapeal, valides sobiva 
hüvitusvahendi: parandades olemasolevad 
puudused või asendades kahjustatud tooted 
või nende osad teiste toodetega või hüvitades 
kahjustatud osa väärtuse ostjale. Toote puudused 
likvideeritakse võimalikult lähedaselt selle eale. 
Ülalmainitud hüvitamisvahendite rakendamine 
toimub vastavalt Ruukki olemasolevale 
tootevalikule garantiinõude esitamise ajahetkel, 
mille tõttu võib esineda värvi- ja kujuerinevusi 
võrreldes originaaltootega.
Ruukki käesoleva garantiiga kaasnev ainuvastutus 
on piiratud kohaletoimetatud toodete 
maksumusega. Ruukki ei võta endale mingit 
vastutust ostjale tekitatud mistahes kaudse kahju 
eest, mille on põhjustanud toote puudus. Toote 
asendamine, remont või uuesti viimistlemine ei 
pikenda esialgset garantiitähtaega.

Üldsätted
Käesolev garantii ei mõjuta tarbija seadusjärgseid 
õigusi. 
Garantii kehtib eranditult Eesti Vabariigis, Garantiile 
kohaldub Eesti Vabariigi seadus-andlus ja seda 
tõlgendatakse sellest lähtuvalt. 
Garantii kehtib tingimusel, et ostja on tasunud 
toote eest makse täies ulatuses. 
Vastavalt ülalmainitud tingimustele kehtib käesolev 
garantii toodetele, mis on müüdud pärast 25. juulit 
2016.
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