
 

TAKUUEHDOT 
 

Echo myöntää valmistamilleen, näiden takuuehtojen 2. 
kohdassa mainituille uusille laiteille sekä alkuperäisille va- 
raosille ja tarvikkeille näiden takuuehtojen mukaisen takuun. 

 
1. Takuun laajuus ja voimassaolo 

Takuu kattaa valmistus-, materiaali-, ja kokoonpanovirheet 
Echo valtuuttaman maahantuojan kautta myydyissä ja maa- 
hantuojan valtuuttamalta Echo jälleenmyyjältä hankituissa 
alkuperäisissä laitteissa, osissa ja tarvikkeissa. 

Echo myöntää takuun ainoastaan valmistamilleen ja/tai 
myymilleen tuotteille, eikä takaa muiden valmistamien tuot- 
teiden oikeaa toimintaa käytettäessä niitä Echo laitteissa, 
tai etteivät muiden valmistamat tuotteet vaurioita Echo lait- 
teita. 

 
Tämä takuu on voimassa Suomessa ja koskee 1.1.2007 
lähtien toimitettuja laitteita. 

 
2. Takuun sisältö ja alkaminen 

Valintansa mukaan Echo veloituksetta vaihtaa tai korjaa 
virheellisen takuunalaisen tuotteen. Takuun perusteella ei 
korvata kuljetuskustannuksia, vuokrauskuluja, aiheutunees- 
ta haitasta johtuvia kuluja, eikä muitakaan välillisiä tai välit- 
tömiä kustannuksia tai vahinkoja. 

Tämä takuu kattaa seuraavat Echo valmistamat laitteet 
seuraavin takuuajoin: 

 Sahat, raivaussahat, trimmerit, puhaltimet, pensas- 
leikkurit ja reppuruiskut, takuuaika 60 kuukautta (5 
vuotta), ammattikäytössä 24 kk (2 vuotta) 

 40V-sarjan akkukoneet ja akut takuuaika 24 kk ( 2 
vuotta) 

 56V-sarjan akkukoneet 60 takuuaika 60 kuukautta (5 
vuotta), ammattikäytössä 24 kk (2 vuotta) 

 56V-sarjan akut takuuaika 24 kk ( 2 vuotta) 
 Alkuperäiset varaosat ja lisävarusteet; takuuaika 6 

kuukautta 
 Laitteen mukana toimitetut työvälineet ja varusteet 

(esim. leikkausterät ja siimapäät); takuuaika 3 kuu- 
kautta. 

 
Takuu katsotaan alkavaksi siitä päivämäärästä jolloin jäl- 
leenmyyjä luovuttaa laitteen asiakkaalle. Talviseisonta tai 
vähäinen käyttö eivät pidennä takuuaikaa. 

 
 
3. Takuutodistus 

Ostokuitti toimii takuu-todistuksena ja takuu alkaa 
ostokuitin päivämäärästä. 

 

4. Takuukorjaukset 

Ilmoitus tavarassa/laitteessa olevasta virheestä/vauriosta 
on tehtävä ensisijaisesti myyjäliikkeeseen. Myyjäliike on 
ensisijaisesti velvollinen suorittamaan tarvittavat korjaus- 
toimenpiteet. Mikäli virheilmoitusta ei voida tehdä myyjäliik- 
keeseen kohtuuttoman matkan tms. takia, voidaan virheil- 
moitus tehdä lähimpään maahantuojan valtuuttamaan Ec- 
ho- huolto- tai jälleenmyyjäliikkeeseen ja toimittaa laite heil- 
le korjattavaksi. 

HUOM!! Takuunalaiset korjaustyöt saa suorittaa ainoastaan 
maahantuojan valtuuttama Echo Huolto- tai jälleenmyyjälii- 
ke. 

Virheilmoitus on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa häiriön 
ilmaantumisesta. 
Virheen/vaurion kuuluminen takuun piiriin, ratkaistaan Echo 
valtuuttaman maahantuojan tai tämän valtuuttaman Echo- 
jälleenmyyjä- tai huoltoliikkeen suorittaman osien tarkastuk- 
sen yhteydessä. Echo voi pyytää osat tehtaalle tutkimuksiin 
ennen takuuasian lopullista ratkaisemista. 

 
5. Takuun rajoitukset 

Takuu ei korvaa normaalista kulumisesta, asianmukaisen 
huollon puutteesta tai tuotteen virheellisestä käytöstä aiheu- 
tuvia vaurioita. 
Kaikki polttoaineen ja öljyn kanssa kosketukseen joutuvat 
kumiosat, terät, laipat, keskipakoiskytkimet ja sen osat, 
suodattimet, sytytystulpat ja voiteluaineet kuuluvat takuun 
piiriin vain mikäli niissä todetaan materiaali tai valmistusvir- 
he, josta vaurio aiheutuu. 

 
 
Seuraavat tilanteet aiheuttavat takuun raukeamisen: 

 Sisäänajojakson sekä käyttöohjekirjan mukaisten käyt- 
täjän suorittamien huoltotoimien ja talvisäilytyksen 
laiminlyönnit. Suoritetut huollot kirjataan niille 
varattuun huoltotaulukkoon. Kaikenlainen korroosio 
metallipinnoilla katsotaan aiheutuvan riittämättömästä 
tai käyttöohjekirjan ohjeiden vastaisesta 
puhdistuksesta. 

 Virheellisen polttoaineen, voiteluöljyn (2T öljyt, 
teräketjuöljy ja muut voitelu-aineet), sytytystulppien 
tai muiden vastaavien, ei suositusten mukaisten 
aineiden/osien käyttö. Kaasuttimen virheellinen säätö. 

 Onnettomuudesta johtuva laajamittainen korjaus. 
 Osien muuttaminen tai poistaminen (esim. pakoputkis- 

ton ja äänenvaimentimien muuttaminen tai vaihtami- 
nen) taikka moottoritehon muuttaminen, ellei toimen- 
pide ole Echon suosittelema. 

 Moottorin irrottaminen toisesta laitteesta käyttöä var- 
ten. 

 
6. Kuluttajasuojasäännökset 

Echo ottaa huomioon kuluttajansuojalain asettamat minimi- 
vaatimukset kuluttajansuojasta, eikä tämä takuu vähennä 
lain asettamia kuluttajan oikeuksia. 


