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Kemppi metināšanas iekārtas ir izstrādātas un pārbaudītas profesionālai rūpnieciskai videi, un
uz tām attiecas ierobežota globālā garantija, kā norādīts zemāk. Šī ierobežotā globālā
garantija (“Garantija”) attiecas uz jauniem ar elektrību darbināmiem izstrādājumiem, kas
pārdoti pēc 2010. gada 1. jūlija, uzrādot Kemppi sērijas numuru, ja vien Kemppi pārstāvis nav
rakstiski informējis citādi, kā arī par zemāk uzskaitītajām Kemppi metināšanas iekārtu
izvēlētajām oriģinālajām detaļām sadaļā ar nosaukumu Derīgums (kopā "Produkti)
Šo garantiju nodrošina Kemppi Oy (turpmāk "Kemppi" vai "Ražotājs"), un tā ir spēkā starp
Kemppi un korporatīvo klientu, kurš ir iegādājies Produktu tieši no Kemppi vai no pilnvarota
Kemppi izplatītāja/dīlera (šāds klients tiek saukts par "Klientu"). "un Kemppi un / vai
pilnvarotos Kemppi izplatītājus sauc par" tālākizpaltītājiem". Visu pilnvaroto Kemppi izplatītāju
saraksts ir atrodams vietnē garantija.kemppi.com.
Šī garantija nav paredzēta patērētājiem. Iespējamās garantijas patērētājiem sniedz Produkta
izplatītājs vai piegādātājs. Šī garantija attiecas tikai uz šiem noteikumiem un nosacījumiem.
Gadījumā, ja izplatītājs vai piegādātājs nodrošina garantiju, kas ir plašāka nekā šī garantija,
Kemppi nekādā gadījumā nedrīkst atbrīvot no tiesībām, pienākumiem, darbībām vai
izlaidumiem, kas ir plašāki, nekā paredzēts šajā garantijā, vai jebkurām funkcijām. , defekti,
kļūdas vai kļūmes, uz kurām neattiecas šī garantija.
Spēkā no 2020. gada 1. janvāra

Derīgums
Kemppi garantē, ka parastajā lietošanas laikā tā izstrādātajos materiālos nav defektu un
izgatavošanas garantijas periodā, kas noteikts zemāk atsevišķi katrai attiecīgajai produktu
kategorijai (katram atsevišķi ir “garantijas periods
a) Vadības paneļi, FastSteel metināšanas iekārtas un mehanizētās metināšanas
iekārtas. Šiem Produktiem maksimālais garantijas laiks ir 2 gadi (darbs ar vienu maiņu)
vai 1 gads (darbs ar divām maiņām) no pārdošanas datuma, kas norādīts Produkta
reģistrācijas veidlapā, kas tiek glabāts Ražotāja ekstraneta sistēmā. Lai iegūtu pilnu
garantijas periodu, reģistrācija ir jāpabeidz izplatītājam viena gada laikā no Produkta
piegādes izplatītājam vai piegādātājam no Ražotāja puses. Pretējā gadījumā garantijas
periods tiek attiecīgi saīsināts
b) Barošanas avoti, stiepļu padevēji un dzesēšanas ierīces.
Šiem produktiem maksimālais garantijas periods ir 3 gadi (darbs vienā maiņā) vai 1,5
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gadi (darbs ar divām maiņām) no produkta reģistrācijas veidlapā norādītā pārdošanas
datuma, kas glabājas ražotāja ekstraneta sistēmā. Lai iegūtu pilnu garantijas periodu, ir
jāievēro šādi nosacījumi:
(i) Reģistrācija ražotāja ekstraneta sistēmā ir jāpabeidz izplatītājam
/tālākpārdevējam viena gada laikā no produkta piegādes tālākpārdevējam no
ražotāja puses,
(ii) Klientam ir jāreģistrē Produkts Ražotāja tiešsaistes klientu reģistrācijas
sistēmā 2 mēnešu laikā no pirkuma datuma;
(iii) Produktu nedrīkst iznomāt trešām personām, un
(iv) pēc pieprasījuma jābūt pieejamam oriģinālam pārdošanas čekam, kurā
norādīts pirkuma datums.
Gadījumā, ja nav izpildīti (ii) līdz (iv) nosacījumi, maksimālais garantijas laiks ir 2 gadi
(darbs vienā maiņā) vai 1 gads (darbs divās maiņās) no pārdošanas datuma, kas
norādīts produkta reģistrācijas veidlapā, glabāts Ražotāja ekstraneta sistēma, ko
izdevusi izplatītājs /tālākpārdevējs. Turklāt, ja nosacījums (-i) nav izpildīts (-i),
maksimālais garantijas periods tiek attiecīgi saīsināts.
c) Automātiski aptumšojošie metināšanas filtri (ADF), darbināmi gaisa attīrīšanas
respiratori (PAPR) un gaisa regulēšanas vārsti.
Šiem Produktiem garantijas periods ir 2 gadi no pārdošanas datuma, un garantija tiek
nodrošināta pret sākotnējo pārdošanas kvīti.
d) Visas baterijas un lādētāji.
Šiem produktiem garantijas periods ir 1 gads no pārdošanas datuma, un garantija tiek
nodrošināta pret sākotnējo pārdošanas kvīti.

Garantijas darbības diapazons
Garantijas laikā ražotājs ir atbildīgs par i) bojātā Produkta atlīdzināšanu vai ii) nomaiņu.
Ražotājs pēc saviem ieskatiem var izvēlēties atmaksāt maksājuma cenu par Preci ar
trūkumiem. Produkts tiek uzskatīts par bojātu, ja tas būtiski nedarbojas saskaņā ar Lietošanas
rokasgrāmatas specifikācijām
Garantija attiecas gan uz rezerves daļām, gan darbaspēka nodrošinājumu un tā
aprīkojumu, kuru nodrošina pilnvarots Kemppi servisa izplatītājs. Visu pilnvaroto Kemppi
pakalpojumu sniedzēju saraksts ir atrodams vietnē www.kemppi.com. Ražotājs nav
atbildīgs par nodokļu samaksu,
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nodeām, transporta un / vai muitošanas izmaksas saistībā ar iespējamo Produktu vai rezerves
daļu nosūtīšanu, kas nepieciešamas Produkta remontam saskaņā ar Garantiju. Šādus
maksājumus sedz klients. Gadījumā, ja ražotājam būtu pienākums samaksāt šādas izmaksas
saistībā ar atmaksas darbu, ražotājam būtu jāpiestāda visas saistītās izmaksas klientam.
Apmainot produktu vai tā daļu, jebkura nomaināmā prece kļūst par klienta īpašumu un
jebkura nomainītā prece kļūst par ražotāja īpašumu. Kad tiek piešķirta atmaksa, Produkts ir
jāatgriež Ražotājam (ja Ražotājs to lūdz atsevišķi), un tas kļūst par Ražotāja īpašumu.
Jebkurā garantijas prasības gadījumā klientam nekavējoties jāsazinās ar pilnvarotu Kemppi
pakalpojumu sniedzēju /izplatītāju. Iepakošanas, transportēšanas un apdrošināšanas izmaksas
saistībā ar Produkta nosūtīšanu tuvākajam pilnvarotajam Kemppi pakalpojumu sniedzējam
/izplatītājam sedz Klients (tuvāko atrašanās vietu skatiet vietnē www.kemppi.com). Atgriežot
Preci garantijas labošanai vai nomaiņai, Klientam jāiesniedz rakstisks ziņojums, kurā aprakstīti
darbības apstākļi kā priekšnoteikums, lai Ražotājs apstiprinātu garantijas prasību. Turklāt
Ražotājam ir tiesības pirms Garantijas prasības pieņemšanas lūgt papildu informāciju par
ekspluatācijas apstākļiem. Klientam ir tiesības saņemt Produkta remontu pie jebkura
pilnvarota Kemppi pakalpojumu sniedzēja /izplatītāja. Produkta garantijas perioda derīgumu
var pārbaudīt no ražotāja ekstraneta sistēmas.
Tomēr, ieteicams, lai klients iesniedz pilnvarotajam Kemppi pakalpojumu sniedzējam
/izplatītājam pirkuma čeku un / vai reģistrācijas dokumentu. Turklāt produkta sērijas
numuram jābūt salasāmam garantijas pieprasījuma brīdī (sērijas numuru var atrast produkta
specifikācijas plāksnē
Garantijas ierobežojumi
Šī garantija neattiecas uz:

1. Defekti, ko izraisa dabisks nodilums, ekspluatācijas un apkopes instrukciju
neievērošana, savienojums ar nepareizu vai bojātu tīkla barošanas spriegumu
(ieskaitot sprieguma pārspriegumus ārpus iekārtas specifikācijas), nepareiza
spiediena, pārslodzes, transporta vai nepareizas uzglabāšanas bojājumi,
ugunsgrēks vai bojājumi dabisku iemeslu dēļ, piemēram, zibens vai plūdi.
2. Problēmu novēršanas izdevumi, tiešas vai netiešas ceļa izmaksas, dienas nauda
vai izmitināšana.
3. Metināšanas sejas aizsargmaskas, metināšanas degļi un to kakliņi un to
patērējamās maināmās rezerves daļas, tālvadības pultis, kabeļi, stieples padeves
-padeves ruļļi un stieples vadotnes caurules.
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Garantija var būt spēkā neesoša, ja Kemppi iekārtas /izstrādājumi tiek izmantoti citi, nevis
Kemppi firmas metināšanas degļi vai to kakliņi. Garantija nav spēkā arī tad, ja tiek veiktas izmaiņas
produktā bez iepriekšēja rakstiska ražotāja apstiprinājuma, ja izstrādājumam ir veikti remonta vai
apkopes darbi, izmantojot citas rezerves daļas vai palīgmateriālus, kas nav ar Kemppi zīmolu, ja tiek
ignorēta norādītā produkta apkope, vai ja remontu neveic pilnvarots Kemppi servisa pakalpojumu
sniedzējs.
Ja traucējummeklēšana uzrāda, ka defekts neattiecas uz garantiju, tad garantija neattiecas uz pēc tam
veicamajiem remonta darbiem, un ražotājam vai Kemppi pakalpojumu sniedzējam /izplatītājam ir
tiesības uz atlīdzību par šādiem remontdarbiem. Ražotājs nekādā gadījumā nav atbildīgs par trešo
personu izdevumiem vai to izmaksām, kas pārsniedz Produkta sākotnējo iegādes cenu, vai par
netiešiem vai izrietošiem izdevumiem / izmaksām.
Pēc iespējas pilnīgākā apjomā, ko pieļauj likums, Ražotājam nav citu pienākumu attiecībā uz
Produktiem, izņemot gadījumus, kas norādīti šajā ierobežotajā garantijā. Visā tiesību aktos atļautajā
apjomā garantija ir vienīgais un ekskluzīvais līdzeklis, lai novērstu jebkādus Produkta defektus, un
Ražotājs ar šo skaidri atsakās no visām pārējām izteiktajām vai netiešajām garantijām, ieskaitot netiešās
garantijas par pārdodamību vai piemērotību noteiktam mērķim. Nekādā gadījumā ražotājs nav
atbildīgs par nejaušiem, izrietošiem, soda vai likvidētiem zaudējumiem, ieskaitot, bet neaprobežojoties
ar ienākumu zaudēšanu vai citiem netiešiem zaudējumiem un papildus zaudējumiem. Ja Ražotājs
nevar likumīgi atteikties no likumā noteiktajām vai netiešajām garantijām, tad tiktāl, ciktāl to atļauj
likums, visu šādu garantiju ilgums ir ierobežots līdz šīs garantijas ilgumam un to labošanai vai
nomaiņai, kā to nosaka ražotājs pēc saviem ieskatiem.
Garantijas periods pēc garantijas remonta / rezerves daļu garantijas
Pēc garantijas remonts, ko veicis pilnvarots Kemppi servisa izplatītājs ar tam izsniegtu sertifikātu, labotā
vai nomainītā Produkta vai tā daļas atlikušais garantijas periods ir vienāds ar atlikušo.
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Oriģinālā produkta garantijas laiks. Ja rezerves daļas iegādājas atsevišķi, garantijas laiks ir seši (6)
mēneši.
Valdošie tiesību akti un strīdi
Šos garantijas noteikumus un nosacījumus regulē un interpretē saskaņā ar Somijas likumiem, izņemot
tās tiesību aktu izvēles noteikumus, kā arī Konvenciju, par preču starptautiskās pārdošanas līgumiem.
Visi strīdi par līgumiem galvenokārt tiek risināti sarunu ceļā. Gadījumā, ja klients un Ražotājs nespēj
atrisināt strīdu sarunu ceļā, jebkurš strīds vai strīds vai prasība, kas izriet no vai attiecas uz šiem
Garantijas noteikumiem vai nosacījumiem, vai to pārkāpumu, izbeigšanu vai derīgumu, tiek galīgi
atrisināta šķīrējtiesā saskaņā ar Somijas Tirdzniecības kameras šķīrējtiesas noteikumiem. Šķīrējtiesnešu
skaits ir viens (1). Šķīrējtiesas atrašanās vieta ir Helsinki, Somija, un procesa valoda ir somu.
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