
Tyco Thermal Controls1 myöntää kaikille alla 
mainituille tuotteille 12 vuoden Total Care 
–takuun. Mikäli tuotteet on asennettu sähköura-
kointioikeudet2 omaavan asentajan toimesta 
ja Tyco Thermal Controls:n voimassa olevien 
asennusohjeiden mukaisesti. Asennuksen 
suorittavan asentajan tulee täyttää ja allekir-
joittaa takuutodistus. Kiinteistön omistajan tulee 
säilyttää takuutodistus ja siihen liittyvä mittaus-
pöytäkirja, asennuspiirustus ja/tai -valokuvat 
(joista tuotteet näkyvät kokonaisuudessaan 
ennen lattiamateriaalien asentamista) sekä 
järjestelmän ostolasku tai maksukuitti.
Tuotteet: 

T2Blue-lämpökaapelit  »
T2QuickNet-lämpömatot »
T2Red-lämpökaapelit  »
T2Reflecta- ja T2Isolecta-eristelevyt  »
Tyco Thermal Controls lattialämmityster- »
mostaatit 

Tämä takuu on voimassa EU-, EFTA- ja CIS-
maissa tuotteiden alkuperäisestä asennuspäi-
västä lukien. 
Mikäli tuotteissa todetaan vika takuuaikana, 
Tyco Thermal Controls: 

Tutkii ja varmistaa, onko kyseessä takuun 1. 
piiriin kuuluva vika ja onko se syntynyt 
tuotteen normaalissa käytössä. Tutkii ja 
varmistaa ettei vian syynä ole onnetto-
muus, väärinkäyttö, laiminlyönti, järjes-
telmään tehdyt muutokset, epäpätevän 
sähköasentajan suorittama virheellinen 
asennus, käyttö, kunnossapito, korjaus, 
testaus tai muu vastaava seikka, joka jättää 
Tyco Thermal Controls:n tämän takuun 
määräämän  korvausvelvollisuuden ulko-
puolelle;
Tyco Thermal Controls korjaa tai vaihtaa 2. 
tuotteet oman valinnan mukaan ilman 
ostajalle syntyviä kuluja. Vian korjaami-
seksi Tyco Thermal Controls:lla täytyy olla 
1 m² lattian alkuperäistä tai vastaavaa 

pintamateriaalia käytettävissä. Tyco Thermal 
Controls varaa oikeuden päättää sopivasta 
teknisestä ratkaisusta lämmitysjärjestelmän 
toimintakyvyn palauttamiseksi; 
Tyco Thermal Controls palauttaa lattian 3. 
sen alkuperäiseen kuntoon. Mikäli se ei 
ole mahdollista, vastaavanlaiseen kuntoon 
ilman ostajalle syntyviä kuluja; 
Tyco Thermal Controls toimittaa uuden 4. 
termostaatin, mikäli vika on ilmennyt termos-
taatissa. 

Takuu ei kata:
Mikäli tuotteet on asentanut tai niitä on muut- »
tanut tai korjannut henkilö, jolla ei ole sähkö-
urakointioikeuksia. 
Tuotteita, jotka ovat joutuneet väärinkäytön,  »
laiminlyönnin, vahingonteon, tulipalon, sala-
maniskun tai vesivahingon kohteeksi tai joita 
on muutettu, asennettu väärin, virheelliseen 
lattiarakenteeseen, väärien materiaalien yhte-
yteen tai joita on muutoin käsitelty tai jätetty 
käsittelemättä tavalla, joka jättää Tyco Thermal 
Controls:n vastuun ulkopuolelle. 
Tuotteita, joihin on tehty luvattomia muunnoksia  »
tai muutoksia – joko suoraan tai epäsuorasti – 
asentajan, käyttäjän tai kolmannen osapuolen 
toimesta. 

Tyco Thermal Controls ei vastaa missään olosuh-
teissa minkään osapuolen saamatta jääneistä 
voitoista, taloudellisista menetyksistä, liikearvon 
menetyksestä tai vähentymisestä, lisäkus-
tannuksista tai epäsuorista, erityisistä tai lain 
määräämistä menetyksistä tai vahingoista. 
Takuun piiriin kuuluvan vian ilmaantuessa 
ostajan tulee ottaa yhteyttä Tyco Thermal 
Controls:n lähimpään myyntipisteeseen (yhteys-
tiedot löytyvät asennusohjeiden takaa) ja esittää 
täytetty takuutodistus ja mittauspöytäkirja, asen-
nuspiirustus ja/tai valokuvat sekä lasku tai kuitti. 
Ostajalla on paikallisen, kuluttajille myytäviä tuot-
teita koskevan lainsäädännön mukaiset oikeudet. 
Tämä takuu ei rajoita sellaisia oikeuksia.

Total Care - takuutodistus

1 Takuun myöntäjä: Tyco Thermal Controls NV, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Romeinse straat 14, 3001 Leuven, Belgia.
2 Sähköurakointioikeudet omaavalla asentajalla tarkoitetaan henkilöä, joka on saanut asianmukaisen koulutuksen ja erikoistunut 
sähköjärjestelmien, rakenteiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden suunnitteluun, asentamiseen ja kunnossapitoon.

Asennuksen suorittanut asentaja täyttää

Olen suorittanut kaikki tarvittavat testaukset voimassa olevien asennusohjeiden mukaan. 
Mitatut arvot ovat määrättyjen vaatimusten mukaiset.

Asentajan nimi:

Rekisteröintinumero:

Mahd. T2Certified Pro sertifiointinro:     Asennuspäivä:

Yrityksen nimi:

Allekirjoitus: ©
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www.raychemfloorheating.com


