Takuukirja

Sisällys
Takuun sisältö....................................................................................... sivu 3
Takuun arviointiohjeet........................................................................ sivu 5
Takuumenettely Varaosa................................................................... sivu 7
Takuutuotteiden palautus............................................................... sivu 10
Takuukorvauksen maksaminen...................................................... sivu 11
Kampanjat ”Huoltotiedote”.............................................................. sivu 12
Ristiriidat.............................................................................................. sivu 13

2

Takuun sisältö
JOAB takaa, ettei JOABin tai JOAB-jälleenmyyjien valmistamissa tai markkinoimissa uusissa tuotteissa ole materiaalivikoja. Takuu koskee kaikkia
uusia laitteita JOAB-takuuehtojen ja LFG 10:n mukaisten yleisten toimitusehtojen mukaan seuraavin laajuuksin ja rajoituksin.
Takuun sisältö
• Takuuaika on 12 kuukautta tai kunnes määritetty käyntiaika/
km-lukema saavutetaan (jos käyntiaika/km-lukema liittyvät
takuuaikaan) laskettuna siitä, kun tuote on otettu käyttöön tai
muun sopimuksen mukaisesti
•

Takuu kattaa työ- ja varaosakustannukset LFG 10:n yleisten
määräysten mukaisesti

•

Varaosien takuu on 12 kuukautta toimitus-/laskutuspäivästä

•

Takuun edellytyksenä on, että asiakas ottaa yhteyttä JOABiin tai
JOABin valtuuttamaan yhteistyökumppaniin ilmoitetun takuuajan
sisällä LFG 10:n mukaan

•

Takuu ei ole voimassa, jos huoltoja ei ole suoritettu ajallaan
JOABin suositusten mukaisesti. Katso huoltovälit kyseisen
tuotteen käyttöohjeista

•

Takuu kattaa vain laitteen normaalin käytön

Rajoitukset
Takuu ei kata:
• Kulutusosien tai kulutustarvikkeiden tai muiden tavalliseen huoltoon
sisältyvien tuotteiden korjausta tai vaihtoa
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•

Vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä käsittelystä, ylikuormituksesta
tai ulkoisista tekijöistä

•

Jos huoltoon ei käytetty alkuperäisvaraosia tai JOABin hyväksymiä osia

•

Tilapäisiä maksuja, seurannaiskustannuksia, suoria tai epäsuoria
menetyksiä, korvausajoneuvoja, matkakustannuksia, ylityökorvauksia,
yöpymiskustannuksia tai vastaavia kustannuksia

•

Muiden kuin JOABin valmistamia tai myymiä/asentamia lisävarusteita
koskevat vastaavien alihankkijoiden takuuehdot

•

Puutteellisesta kunnossapidosta, esim. pesusta johtuvia vikoja

Huolto
Asiakkaan on tilattava JOAB Försäljnings AB:n toimittamien laitteiden
huolto JOABilta tai JOABin valtuutetulta yhteistyökumppanilta. Laitteen
edellinen huolto ilmenee kuljettajan oven sisäpuolelle kiinnitetystä
tarrasta, johon on merkitty toimituskuukausi. Tähän tarraan on merkitty
kuvan mukaisesti viimeisen huollon kuukausi ja vuosi. Esimerkissä
viimeinen huolto on tehty 03-2018.

12

1

2

11

3

10

4

Huolto
2018

9
8

7

5
6

4

Takuuasioiden arviointiohjeet
JOAB-tuotteiden takuuta koskevat erityisehdot. Siksi työn vastaanottajan
on varmistettava, että tuote on takuun piirissä. Tämä tehdään selvittämällä
vastaukset seuraaviin kysymyksiin:
1.

Onko laite JOABin tai sen jälleenmyyjän toimittama?

2.

Onko laitteen takuuaika voimassa?

3.

Onko käyntiaika/km-lukema takuun rajoissa?
(Jos käyntiaika/km-lukema on takuuehto)

4. Johtuuko vika takuun kattamista osista?
5.

Onko JOAB tai valtuutettu yhteistyökumppani suorittanut laitteen
huollot JOABin vaatimusten mukaisesti?

6. Onko JOAB tai valtuutettu yhteistyökumppani suorittanut laitteen
mahdolliset aikaisemmat huollot tai onko JOAB hyväksynyt ne?
Jos laite täyttää nämä ehdot, se on takuun piirissä. On kuitenkin
huomattava, että vian ei tarvitse olla takuukorjaus, jos se on johtunut
ulkoisesta tekijästä, huolimattomuudesta tai vauriosta. Siinä tapauksessa
kyseessä on tavallinen korjaustyö, vaikka laite on takuun piirissä. Katso
kunkin laitteen takuuehdot.
Huoltokäsikirjan on oltava käsillä korjaamokäynnin aikana.
Viallinen osa ja ympäröivät varusteet on valokuvattava, kun JOABille
osoitetaan takuuvaatimuksia.
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Asiakas ottaa
yhteyttä JOABiin/
yhteistyökumppaniin

Onko laite takuun piirissä?

EI

Tavallinen
korjaamotyö

KYLLÄ

Reklamaatio JOABille

Vastaus
JOABilta

Tekninen tuki

HYLÄTTY

Asiakas ja yhteistyökumppani/jälleenmyyjä
sopivat asian

HYVÄKSYTTY

Korjaus ja raportointi

Lasku yhteistyökumppanille/JOABille
työn suorittaneelta
korjaamolta
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Takuumenettely Varaosa
Tässä selostetaan JOABin reklamaatiomenettely, jota JOABin yhteistyökumppaneiden tulee noudattaa, jos varaosien, muiden lisävarusteiden ja
täydentävien tuotteiden (jäljempänä ”osat”) tilausten ja/tai kuljetusten
yhteydessä havaitaan poikkeamia ja/tai virheitä.
Menettelyt ja panokset, jotka yhteistyökumppanin on raportoitava puutteista ja/tai vioista JOABille.
JOAB käsittelee kaikki reklamaatiohakemukset ja mahdolliset tulokset ovat:
• Vaatimus hyväksytään ja laaditaan hyvitys- tai veloituslasku
•

Palautus hyväksytty

•

Materiaalin romutuslupa yhteistyökumppanille

•

Hakemus hylätään

Yhteistyökumppanin on toimitettava kaikki tilausnumeroa, laskunumeroa
ja lähetysviitettä koskevat tiedot tai kopio rahtikirjasta. Tilausrivi ja
seuraavista syistä:
JOABiin liittyvät virheet:
• Virhe tilauksessa (JOABin aiheuttama)
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•

JOAB on toimittanut väärän osan

•

Virhe kuvastossa/teknisissä tiedoissa, joka aiheutti virheellisen tilauksen

•

Toimitettu määrä ei vastaa tilausta tai toimitetuksi tai laskutetuksi
ilmoitettua määrää

•

Toimitettu määrä on pienempi kuin raportoitu ja/tai toimitettu ja/
tai laskutettu

•

Väärä hinta ja/tai alennus ja/tai lisämaksu

Jälleenmyyjän virhe:
• Virheellinen tilaus/väärä tuotenumero
•

Virheellinen tilausmäärä

Vaatimuksen hyväksymisen jälkeen laaditaan laskutusarvon suuruinen
hyvityslasku. Kaikkien palautettujen ja JOABin hyväksyttävien osien on
oltava:
• suoraan JOABilta ostettuja
•

ehjiä ja puhtaita ja alkuperäisessä pakkauksessa.

•

tunnistettavissa tuotenumeron, määrän, jälleenmyyjän nimen,
JOAB rahtikirjan perusteella

Mikäli JOAB on toimittanut liikaa osia, yhteistyökumppanin on palautettava
osat JOABin laskuun (vastaanottaja maksaa rahdin).
Pyydettyä palautuspyyntöä ja prosessia koskevat poikkeukset:
• Suoratoimitusohjelmaan sisältyvät osat
•

Uudesta tai käytetystä laitteesta puretut osat

•

Jälleenmyyjän tilauksesta valmistetut osat

Vaatimus voidaan tehdä vain niistä osista, jotka eivät toimi ennen asennusta laitteeseen. Jos osa aiheuttaa asennuksen jälkeen (ts. käytön
aikana) vian, takuuvaatimus sisältyy tavallisen huoltotakuun piiriin ja
vaatimus on osoitettava yhteistyökumppanille tai JOABille.
Takuuvaatimuksen aikataulu:
Yhteistyökumppanin on tyypistä riippumatta tehtävä takuuvaatimus 30
päivän sisällä osan vastaanottamisesta. JOABin on käsiteltävä asia ja hylättävä tai hyväksyttävä vaatimus 3 viikon sisällä reklamaatiopäivästä.
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Takuutuotteiden palautus
Takuuasiana käsitellyt tuotteet on lähetettävä reklamaatio-osastolle
yhdessä JOABin hyväksymän reklamaatioraportin kanssa.
Reklamaatioraporttiin on täytettävä ajoneuvotyyppi, sarjanumero,
vahinkopäivä jne.
JOABille lähetettävissä tuotteissa on oltava tapausnumero, niiden on
oltava puhtaita ja hyvin pakattuja.
Hydraulisylinterien, letkujen, venttiilipakettien on oltava tulpattuja ja
muoviin käärittyjä.

Reklamoidut tuotteet lähetetään osoitteeseen:
JOAB Försäljning Eftermarknad
Norbavägen
38430 Blomstermåla
Sverige

Tai muuhun ilmoitettuun osoitteeseen.
Merkitse lähetykseen. Reklamaatio- ja tapausnumero
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Takuukorvauksen maksaminen
Kun JOAB on käsitellyt ja hyväksynyt reklamaation, yhteistyökumppani/
jälleenmyyjä lähettää laskun JOABille
Laskuun on merkittävä viitenumero, jonka JOAB on toimittanut yhteistyökumppanille reklamaation hyväksynnän yhteydessä (viitenumero 7
numeroa ja 4 kirjainta).
Lasku osoitetaan JOABille ja siinä on eriteltävä työt ja osat. Koontilaskuja
ei hyväksytä.
Yhteistyökumppani laskuttaa sovitun summan ilman lisämaksuja.
Jos laskussa on lisämaksuja, sitä ei hyväksytä. (esim. laskutuspalkkio,
ympäristömaksu jne.)
Sisäinen lasku ainoastaan takuuasiasta. Osasto tilannut työn. Muussa
tapauksessa laskun on mentävä asiakkaalle ja asiakas tekee takuuvaatimuksen. Osastolle hyväksyntää varten.
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Huoltotiedote
Jos JOAB havaitsee jossakin osassa vian, kaikille yhteistyökumppaneille
lähetetään "huoltotiedote”. JOAB vastaa siitä, että huoltotiedotteen tiedot
välitetään kaikille yhteistyökumppaneille.
Huoltotiedotteet liittyvät usein ihmisten/koneiden turvallisuuteen. Siksi
on erittäin tärkeää, että nämä toimenpiteet suoritetaan.
1.

JOAB lähettää huoltotiedotteet yhteistyökumppaneille ja/tai
loppuasiakkaille.

2.

Yhteistyökumppanit jakavat tiedon/tiedottavat kaikkia alueensa
asiakkaita kampanjoista ja huoltotiedotteista.

3.

Huoltotiedotteissa selostetaan mitä on tehtävä millekin laitteille,
mitä varaosia tarvitaan ja miten työ suoritetaan.
Kampanjadokumentissa kerrotaan kuinka monta tuntia JOAB korvaa
osien vaihdon yhteydessä.

4. Varaosat tilataan JOABilta normaalihintaan, joka sitten palautetaan
kun toimenpide on raportoitu. Tuotteet voidaan lähettää suoraan
JOABilta yhteistyökumppanille.
Kun toimenpide suoritetaan:
1.

Huoltotiedotetta on käsiteltävä tavallisena takuu-/reklamaatioasiana
samoilla asiakirjoilla ja rutiineilla. Katso välilehti 1.

2.

Pyri suorittamaan kampanjahuollot laitteen huollon yhteydessä.
Tämä säästää korjaamon ja asiakkaan rahaa.

3.

Huoltotiedotteissa on aikaraja, mutta useimmiten se on melko laaja.
Suunnittele kampanjahuollot hyvissä ajoin. Jos kampanjahuoltoa ei
ole raportoitu 30 päivän kuluessa kampanjadokumenttiin merkitystä
päättymispäivästä, korvausta ei makseta.
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Ristiriita
Jos tämän asiakirjan ja voimassa olevien toimitussopimusten välillä
on ristiriita, JOAB noudattaa aina toimitussopimusta tämän asiakirjan
sisällöstä riippumatta.
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