
Miscellaneous
General terms and conditions SIMU Finland

TAKUU
1.   SIMU sitoutuu Jälleenmyyjää kohtaan jäljempänä olevien 

kohtien 2- 10 mukaisesti korjaamaan kaikki SIMU’s toimittamissa 
tuotteissa ilmenevät viat, jotka johtuvat rakenne-, materiaali- tai 
valmistusviasta.

2.   Tilalle 1 kohdan mukaisesti toimitetuista osista SIMU vastaa 
samoin ehdoin ja samoin edellytyksin kuin alkuperäisestä 
tavarasta.

TAKUUAIKA
3.  SIMU’s vastuu koskee vain niitä vikoja, jotka ilmenevät 

autotallinovenavaajissa ja porttimoottoreissa kolmen vuoden 
kuluessa valmistuspäivästä, muissa SIMU moottoreissa viiden 
vuoden kuluessa valmistuspäivästä, SIMU automatiikoissa viiden 
vuoden kuluessa valmistuspäivästä ja muissa tuotteissa kahden 
vuoden kuluessa valmistuspäivästä. Takuu ei koske kuluvia 
tuotteita, kuten esim. paristoja. 

VIRHEEN KORJAAMINEN 
4.   SIMU’s vastaanotettua kirjallisen ilmoituksen virheestä, SIMU’s 

tulee viipymättä korjata virhe omalla kustannuksellaan, lukuun 
ottamatta 5 kohdassa mainittuja poikkeuksia. Kun SIMU on 
luovuttanut korjatun tai vaihdetun osan Jälleenmyyjälle, SIMU’s 
katsotaan täyttäneen velvollisuutensa viallisen osan osalta. 

5.  Jälleenmyyjä vastaa kustannuksista ja riskeistä, jotka liittyvät 
asennukseen, virheen paikannukseen ja viallisten osien 
kuljettamiseen SIMU: lle. SIMU vastaa puolestaan kustannuksista 
ja riskeistä, jotka liittyvät tilalle toimitettujen osien kuljettamiseen 
Jälleenmyyjälle. 

6.  Jälleenmyyjän on huolehdittava edellä sanotun mukaan 
vaihdettujen virheellisten osien toimittamisesta viipymättä SIMU’s 
haltuun. 

VASTUUN RAJOITTAMINEN 
7.  SIMU’s vastuu koskee vain tavanomaisessa ja oikeassa 

käytössä syntyneitä vikoja. SIMU’s vastuu ei siten koske vikoja, 
jotka johtuvat normaalista kulumisesta tai huonontumisesta, 
puutteellisesta huollosta, virheellisestä asennuksesta tai ilmeisen 
väärästä käytöstä, esimerkiksi 

  -  että SIMU’s tuotteita on ilman SIMU’s tietoa ja hyväksyntää 
käytetty muuhun kuin aurinkosuojien ja sulkemislaitteiden 
motorisointiin, 

  -  että SIMU’s moottoreita on käytetty sellaisten elektronisten 
laitteiden kanssa, joita SIMU ei ole hyväksynyt, 

  -  jos SIMU’s elektroniikkaa on käytetty noudattamatta SIMU’s 
osoittamia kytkentäkaavioita. 

8.  Edellä olevissa kohdissa mainitun lisäksi SIMU ei vastaa vioista. 
  SIMU ei ole velvollinen korvaamaan Jälleenmyyjälle tai kenellekään 

muulle henkilö- tai esinevahinkoa, jota ei mainita sopimuksessa, 
eikä myöskään saamatta jäänyttä liikevoittoa tai muuta välillistä 
vahinkoa. 

REKLAMAATIO 
9.  Mikäli Jälleenmyyjä haluaa, että virhe korjataan, hänen tulee 

ilmoittaa siitä kirjallisesti SIMU:lle välittömästi tai viimeistään 
kahdeksan päivän kuluessa siitä, kun hän huomasi virheen tai 
hänen olisi pitänyt se huomata. Mikäli Jälleenmyyjä laiminlyö 
tämän kohdan mukaisen reklamaatiovelvollisuutensa, hän 
menettää valitusoikeutensa. 

10.   Edellä 1-9 kohdissa sanotusta riippumatta SIMU’s vastuun 
enimmäispituus on tavaran osien kohdalla kaksi vuotta ja 
moottoreiden osalta viisi vuotta alkuperäisen vastuuajan 
alkamisesta. 

VIIVÄSTYS 
11.   SIMU’s antama toimitusajankohta on parhaan kyvyn mukaan 

annettu arvio, minkä vuoksi SIMU ei vastaa mahdollisista 
toimitusten viivästyksistä. 

HINNAT 
12.   Jälleenmyyjä on velvollinen maksamaan SIMU’s kulloinkin 

voimassa olevan hinnaston mukaiset hinnat, ellei muusta hinnasta 
tai alennuksista ole erityisesti sovittu SIMU’s ja Jälleenmyyjän 
välillä. 

VAHINGONKORVAUS 
13.   Mikäli SIMU edellä sanotusta huolimatta todetaan 

velvolliseksi suorittamaan Jälleenmyyjälle vahingonkorvausta, 
vahingonkorvauksen määrä on kaikissa tapauksissa enintään 
tavaran kauppahinnan tai valituksen kohteena olevan osan 
kauppahinnan suuruinen. 

RIIDAT 
14.   Sovellettava laki on Ruotsin laki. Erimielisyydet, jotka johtuvat 

SIMU: n toimituksista Jälleenmyyjälle, ratkaistaan ensimmäisessä 
asteessa Malmön käräjäoikeudessa.

Nämä yleiset toimitusehdot ovat voimassa SIMU Finland jälleenmyyjien välillä 1. tammikuuta 2015 alkaen, ellei osapuolten välillä ole 
muuta kirjallisesti sovittu.
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