TURBOTEKNIIKKA OY:N YLEISET TAKUUEHDOT
Turbotekniikka Oy (“Turbotekniikka”) toimii Suomessa Borg Warner®, Garrett®, Holset® ja Mitsubishi®
-turboahtimien virallisena maahantuoja. Turbotekniikan maahantuomat ja sen virallisten jälleenmyyjien myymät turboahtimet ovat aina uusia ja niiden alkuperäisvalmistajien valmistamia. Kukin alkuperäisvalmistaja antaa Turbotekniikan maahantuomalle turboahtimelle takuun, joka kattaa ahtimen valmistusvirheen tai virheellisestä materiaalista aiheutuneen rikkoutumisen. Alkuperäisvalmistajien valmistamat turboahtimet ovat yleensä kalliimpia kuin jälkimarkkinoilla usein tarjottavat ns. tehdaskunnostetut tai korjatut turboahtimet tai muiden kuin alkuperäisvalmistajan valmistamat turboahtimet,
joita myydään ns. korvaavana tai vastaavana tuotteena samaan automalliin. Syy alkuperäisvalmistajan
valmistaman turboahtimen korkeampaan hintaan on sen korkeampi laatu ja valmistajan sitoumus siihen, että ahdin täyttää ajoneuvon valmistaman sille asettaman kriteerit kaikin osin sekä siihen, että
ahtimen käyttöikä oikein huolletussa ajoneuvossa on sen elinikäinen.
Kaikissa Turbotekniikan maahantuomissa alkuperäisahtimissa on voimassa ahtimen alkuperäisvalmistajan myöntämä takuu, jonka ehdot löytyvät ahtimen pakkauslaatikosta. Takuu kattaa kaikkien valmistajien tapauksessa valmistus- ja materiaalivirheistä aiheutuvan rikkoutumisen. Alkuperäisvalmistajat
rajoittavat takuun yleensä johonkin määräaikaan kuten esimerkiksi 12-24 kuukautta käytännön syistä,
koska markkinoille toimitettavien ahtimien määrä on suuri ja markkina-alue maailmanlaajuinen. Koska
alkuperäisvalmistajien valmistamat turboahtimet on kuitenkin suunniteltu normaalissa yksityiskäytössä (pois lukien ammatti- tai kilpakäyttö) kestämään ajoneuvon elinikä, monet maahantuojat ja jälleenmyyjät myöntävät alkuperäisvalmistajan takuun lisäksi sitä laajentavan lisätakuun.
Turbotekniikka myöntää kaikille 01.01.2018 jälkeen maahantuomilleen alkuperäisvalmistajan valmistamille henkilöauton turboahtimille (pois lukien kilpa- ja virityskäyttöön tarkoitetut turboahtimet, joita
koskevat erilliset takuuehdot) viiden vuoden takuun valmistus- ja materiaalivirheiden varalta. Turbotekniikan myöntämä takuu täydentää turboahtimen alkuperäisvalmistajan takuuta niiltä osin, kun sen
kestoaika on päättynyt. Takuun edellytyksenä on, että ajoneuvo on yksityisessä käytössä, sen huollot
on suoritettu oikea-aikaisesti ja huolto-ohjelman mukaan ja että sitä ei ole viritetty. Takuu edellyttää
lisäksi, että Turbotekniikalle esitetään ahtimen alkuperäinen ostokuitti tai muu tosite, josta voidaan
todentaa, että kyseessä on Turbotekniikan maahantuoma ja sen virallisen jälleenmyyjän myymä turboahdin. Turbotekniikan myöntämä takuu ei kata turboahtimen normaalista kulumisesta johtuvaa rikkoutumista tai rikkoutumista, jonka on aiheuttanut joku ulkopuolinen tekijä kuten ajoneuvon moottorista irronnut osa, nestevuoto tai turboahtimen virheellinen asennus tai turboahtimen epätavanomainen ja pitkäkestoinen rasitus moottoriradalla ajettaessa. Asennustyön virheiden välttämiseksi Turbotekniikka suosittelee käyttämään Turbotekniikan maahantuomien alkuperäisvalmistajien valmistamien turboahtimen asennukseen vain Turbotekniikan tai sen virallisten jälleenmyyjien valtuuttamia
asennusliikkeitä.
Tarkemmat ohjeet takuutapausten käsittelystä löytyvät Turbotekniikan internet-sivuilta osoitteesta
www.turbotekniikka.fi/takuu.
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