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Šī garantija ir piemērojama Orima-Tuote Oy krāsotajiem jumta drošības produktiem un kāpnēm 
un papildina Orima piegādes noteikumus. Šie garantijas noteikumi ir piemērojami piegādēm, 
kas veiktas no 2018. gada 1. aprīļa.

Garantijas termiņš ir 50 gadi 

Šī garantija neietekmē patērētāja likumīgās tiesības. Saskaņā ar garantiju Orima apliecina, ka 
rūpnīcā apstrādātie produkti garantijas laikā nerūsēs ražošanas procesa vai materiāla defektu 
dēļ. Orima-Tuote apliecina, ka produkts atbilst funkcionālajām prasībām un attiecīgajiem 
noteikumiem, ja uzstādīšana, apkope un pārbaudes pasākumi ir veikti saskaņā ar instrukcijām 
un nosacījumiem.

Ja iesniegts šai garantijai atbilstošs prasījums, Orima bez 
maksas nodrošinās pircējam jaunus produktus no pašreizējā 
klāsta 60 dienu laikā. Garantija nepārsniedz oriģinālā pirkuma 
vērtību. Pēc 15 gadiem Orima saistību apmērs tiek samazināts 
līdz pusei no sākotnējās pirkuma vērtības.

Orima nav atbildīgs par zaudētiem ienākumiem, kā arī tiešiem, 
netiešiem vai papildu izdevumiem, kas saistīti ar šo garantiju.

Aizstājējproduktiem tiek piemērots atlikušais garantijas periods. 
Orima nesedz zaudējumus, kas saistīti ar uzņēmējdarbību vai 
personiskiem aizskārumiem.

Šī garantija papildina Orima piegādes noteikumus un 
stājas spēkā pārdošanas dienā. Šie garantijas noteikumi ir 
piemērojami piegādēm, kas veiktas no 2018. gada 1. aprīļa.

Produktu aizstāšanas procesu var uzsākt, ja iespējams noteikt 
produkta materiālu un uzrādīt rēķina vai cita pirkumu apliecinoša 
dokumenta kopiju.

Garantija attiecas uz sniega barjerām, jumta laipām, jumta un 
sienas kāpnēm. 

Garantiju nepiemēro produktiem, kas tiek izmantoti īpaši 
korozīvā vai agresīvā vidē, piemēram, ķīmisko vielu ražotnēs, vai 
īpaši sāļā un mitrā vidē, kā arī tad, ja produkti atrodas saskarē 
ar korozīvām ķīmiskām vielām, tvaiku, pelniem, kondensātu, 
cementa putekļiem vai mēslojumu. Garantiju nepiemēro 
neapstrādātām metāla produktu griezuma vietām, kas pakļautas 
korozijas ietekmei vai krāsas pārklājuma izmaiņām, kas radušās 
parasta nolietojuma dēļ, vai sistēmām, kas ietver citu ražotāju 
produktus.

Garantiju piemēro atbilstoši šiem noteikumiem:

1. Produkts ir uzstādīts saskaņā ar pašreizējām Orima-Tuote 
uzstādīšanas instrukcijām.

2. Produkts nav ķīmiski vai mehāniski bojāts, piemēram, 
saskrāpēts.

3. Ja krāsas pārklājuma bojājumi radušies ražošanas 
vai uzstādīšanas laikā, nekavējoties jāveic atkārtota 
krāsošana.

4. Metāla atgriezumi, kas radušies griešanas, urbšanas vai 
citu darbību dēļ, nekavējoties jāaizvāc.

5. Produkts nenonāk saskarē ar cēlmetāliem, piemēram, varu 
vai materiāliem, kas izmantoti vara cauruļu savienošanā.

6. Produkts nodots ekspluatācijā 6 mēnešu laikā no 
pārdošanas dienas.

7. Prasījums ir iesniegts Orima-Tuote viena mēneša laikā no 
bojājuma rašanās vai pēc saprātīga laika perioda, kurā 
konkrēto bojājumu būtu iespējams noteikt.

8. Prasītājs spēj pierādīt, ka sistēmas uzstādīšana veikta 
saskaņā ar spēkā esošajām uzstādīšanas instrukcijām un ir 
ievēroti ražotāja apkopes un pārbaudes pasākumi.

9. Produktu pārbaude un apkope ir veikta saskaņā ar 
ORIMA apkopes norādījumiem un piemērotajiem tiesību 
aktiem.

10. Jumta drošības produktu ikgadējie apkopes un 
pārbaudes pasākumi veikti atbilstoši CE zīmes prasībām. 
Skatīt www.orima.fi vai saskaņoto EN standartu EN516 
un EN12951.

11. Orima pārstāvim dota iespēja pārbaudīt prasījumā 
minēto produktu.


