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BMI Ormax Divoroll-aluskatteiden
materiaalitakuu

BMI Ormax myöntää alla luetelluille Divoroll-aluskatteille tuotteesta riippuen  15 tai 10 vuoden  
materiaalitakuun asennuspäivästä alkaen.

TAKUU 15 VUOTTA TAKUU 10 VUOTTA
Divoroll Top RU Divoroll Universal 
 Divoroll Universal 2S 
 
TAKUUN KATTAVUUS
BMI Suomi, Ormax Monier Oy:n takuu kattaa tuotteet, joiden kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu 
ja joista on reklamoitu takuun voimassaoloaikana. Vaihdetuille tuotteille takuu on voimassa sen ajan, joka 
alkuperäisestä takuuajasta on jäljellä.

Takuu kattaa tuotteesta riippuen joko viidentoista (15) tai kymmenen (10) vuoden ajan asennuspäivästä 
alkaen, kuitenkin korkeintaan  seitsemäntoista (17) tai kaksitoista (12) vuotta valmistuspäivästä, Divoroll-
aluskatteiden ilmoitetut tuoteominaisuudet ilmasto-olosuhteissa (ilmastoluokat C1, C2 ja C3) ja alkuperäisessä 
käyttötarkoituksessa. 

TAKUUN EDELLYTYKSET
Takuun edellytyksenä on, että tuotteen kuljetus, säilytys ja varastointi sekä asennus ja katon huolto ovat 
tehty BMI Ormaxin laatimien voimassaolevien ohjeiden mukaisesti sekä ympäröivät rakenteet on tehty hyvän 
rakennustavan mukaisesti ja, että takuunsaaja ei asenna tuotteita, jotka ovat asennusvaiheessa havaittu tai  
olisi pitänyt havaita virheellisiksi tai vaurioituneiksi. Ohjeet ja tuoteominaisuudet löytyvät sivustoltamme:  
bmigroup.com/fi.

Takuu ei ole voimassa jos tuotetta on käytetty erityisen ankarissa tai herkästi kemiallisia reaktioita aiheuttavissa 
olosuhteissa. Takuu ei ole voimassa jos tuotetta on käytetty kohteissa joissa se on jatkuvassa kosketuksessa 
veteen, tuhkaan tai sementtiin. Tuote ei saa olla kosketuksessa lannan tai urean tai niistä muodostuneiden 
kaasujen kanssa. Tuote ei saa olla jatkuvasti alttiina UV-säteilylle. Aluskate tulee olla peitettynä neljän (4) viikon 
kuluessa asennuksesta. Mikäli aluskatetta suojaava kate on poistettu myöhemmin vaikkapa korjauksen tai 
lisärakentamisen takia, tulee aluskate olla koko ajan peitettynä. Takuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka ovat 
aiheutuneet poikkeuksellisista luonnonmullistuksista, rasituksista tai ympäristökatastrofeista. Takuu ei ole 
voimassa jos vika on aiheutunut ulkoisista mekaanisista syistä tai eläinten aiheuttamista kemiallisista tai 
mekaanisista vaikutuksista.

TAKUUMENETTELY
Aluskatteessa ilmenneet viat ja niihin liittyvät vaatimukset tulee ilmoittaa 14 päivän kuluessa vian 
havaitsemisesta BMI Suomen asiakaspalveluun. Liitteeksi takuuvaateeseen tulee liittää todiste ostosta.

BMI Suomi:lla tulee olla mahdollisuus tarkastaa ja korvata havaitsemansa puutteet valitsemallaan menettelyllä. 
Takuuvastuu rajoittuu materiaalin vaihto-/korjaustyöhön vioittuneilta osin. BMI Suomi määrittelee tapaus-
kohtaisesti korjausmenettelyn. Epäsuorien tai välillisten menetysten tai vahinkojen korvaukset eivät kuulu 
takuuvastuun piiriin. Tuotteista (mukaan lukien täydentävät tuotteet) tulee olla nähtävillä kuitti, etiketti tai muu 
vastaava dokumentti, jolla voidaan todentaa tuotteiden alkuperä sekä osto- ja valmistushetki. Tällä takuulla 
myönnetään ostajalle näissä ehdoissa luetellut oikeudet lakisääteisten oikeuksien lisäksi.
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