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AMMATTIKÄYTTÖÖN 
TARKOITETTUJEN TUOTTEIDEN 
RAJOITETTU 10 VUODEN TAKUU  

 
 

Takuuaika 
Tarkett tarjoaa 10 vuoden rajoitetun takuun, joka 
lasketaan laskuun merkitystä ostopäivästä lähtien. 
Takuun ehdot on kerrottu tässä asiakirjassa. Takuu 
koskee seuraavia tuotteita: 
 
 kaikki Tarkettin julkisten tilojen seinä- ja lattian-

päällysteet, jotka on suunniteltu sisäkäyttöön. 
 kaikki julkitilakäyttöön tarkoitetut Tarkettin laminaatti-

lattianpäällysteet. 
 kaikki 13 – 22 mm:n puiset lattianpäällysteet pois 

lukien alle 13 mm:n Tarkett-merkkiset lattianpääl-
lysteet, joiden takuuaika on rajoitettu 5 vuoteen. 

 kaikki Tarkettin sisäliikuntatiloihin tarkoitetut lattian-
päällysteet poislukien Sportable, Tennis Table Kit, 
Badminton Kit ja ProtecTiles sekä mahdolliset muut 
purettavat sarjat (kuten esim. lentopallokentän 
pinnat), joiden takuuaika on 5 vuotta.  
 

(myöhempänä “tuotteet”).  
Rajoitettu takuu koskee tuotteita, jotka on ostettu 1.4.2015 tai sen jälkeen. 

Kattavuus 
Tarkett antaa tuotteille takuun, joka kattaa: 
 
 ennen asennusta ilmoitetut näkyvät virheet; 
 materiaali- ja valmistusvirheet, jotka ilmenevät 

normaalissa ja tavanomaisessa käytössä Tarkettin 
teknisten ohjeiden ja eurooppalaisten määräysten 
kuvaamalla tavalla.  

Soveltuvuusehdot 
Tarkett-takuu on voimassa, kun kaikki alla mainitut ehdot 
täyttyvät: 
 
 Tuotetta on käytettävä Tarkettin teknisissä ohjeissa 

mainitun käyttösuosituksen mukaisesti. 
 Alusmateriaali soveltuu yllä mainittujen Tarkett-

tuotteiden asentamiseen (ks. Tarkettin asennusohje). 
Tarvikkeiden, hitsaussuuttimien jne. on oltava 
Tarkettin teknisissä ohjeissa hyväksyttyjä. Liimoja ja 
alusmateriaaleja on käytettävä tuotteen valmistajan 
suositusten ja teknisten ohjeiden mukaisesti. 

 Tuote on asennettava Tarkettin tuotteeseen soveltu-
via uusimpia asennusohjeita noudattaen. 

 Tarvikkeita kuten lattian alusmateriaalia, liimoja, 
saumausnesteitä jne. on käytettävä tuotteeseen 
soveltuvia päivitettyjä asennusohjeita noudattaen. 
 

 Riittävä hoito-ohjelma on otettava käyttöön välittö-
mästi asennuksen jälkeen. Hoito-ohjelmaan tulee 
sisältyä riittävä likasuoja kaikkien sellaisten ovien 
kohdalla, joista on sisäänkäynti ulkoa tai hyvin 
likaiselta alueelta. 

 Tuotteita on huollettava Tarkettin hoito-ohjeiden 
mukaisesti. 

Takuureklamaatiot 
Asiakkaan on ilmoitettava mahdollisista virheistä 
Tarkettille tai jälleenmyyjälle viipymättä virheen havaittu-
aan, viimeistään 30 päivän kuluessa virheen havaitse-
misesta.  

Reklamaation mukaan on liitettävä: 
 laskun tai kuitin kopio, 
 tuotetiedot ja valmistajan sarjanumero, joka löytyy 

tuotteiden kääntöpuolelta ja/tai pakkauksesta, toimitus-
luettelosta 
 vähintään yksi valokuva sekä tarkka kuvaus havaitusta 

virheestä tai viasta. 

Asiakkaan on annettava Tarkettille mahdollisuus tutkia 
tuotetta. Tarpeen vaatiessa Tarkett pidättää itsellään 
oikeuden ottaa tarvittaessa näyte laboratorioanalyysiä 
varten. 

Tarkett vaihtaa virheellisen tuotteen veloituksetta 
uuteen, jos tuote todetaan virheelliseksi ennen asen-
nusta.  

Mikäli asennus on käynnissä, se on keskeytettävä 
välittömästi. Muussa tapauksessa takuu ei ole voimassa. 

Mikäli Tarkett yksinomaisen harkintansa mukaan katsoo 
tuotteen olevan viallinen takuun rajoitusten sallimissa 
määrin, Tarkett voi valintansa mukaan joko vaihtaa 
virheellisen tuotteen omalla kustannuksellaan kyseiseen 
huoneeseen tai alueelle tai korvata asiakkaalle 
rahasumman, joka vastaa seuraavaa kaavaa: 

A x B x (C – D)  

     C 
Kun 
A = virheellisen tuotteen ala (pyöristettynä seuraavaan 

kokonaiseen neliömetriin)  
B =  virheellisestä tuotteesta maksettu neliömetrihinta 
C =  virheellisen tuotteen takuuaika (kuukausina) 
D =  ajanjakso virheellisen tuotteen laskun päivä-

määrästä virheen ilmoituspäivämäärään 
(kokonaisina kuukausina, pyöristettynä alaspäin). 

Jos Tarkett ei pysty vaihtamaan tuotetta samaan tuottee-
seen, valitaan tuote, joka on ulkonäöltään ja laadultaan 
alkuperäistä tuotetta lähinnä. 



 

Tarkett Oy/takuu/ammattilaistuotteet   2 (3) 

Tarkett voi myös oman harkintansa mukaan korvata 
työkustannukset, mikäli asiakas esittää niistä kuitin. 

Tarkettin maksama korvaus ei missään olosuhteissa 
ylitä virheellisten tuotteiden ostohintaa. 

Tuotteiden korjaus tai vaihto takuun mukaisesti ei 
pidennä jäljellä olevaa takuuaikaa. 

Jos katsotaan, että virheen syy ei kuulu takuun piiriin, 
Tarkett pidättää itsellään oikeuden periä asiakkaalta 
tutkimuksesta aiheutuneet kustannukset. Asiakkaan (tai 
sen edustajien, urakoitsijoiden, työntekijöiden tai 
vieraiden) vastuualueisiin kuuluvat korjaukset, jotka 
Tarkett katsoo tutkimusten kuluessa välttämättömiksi, on 
suoritettava asiakkaan kustannuksella Tarkettin suosi-
tusten mukaisesti, jotta takuu jatkuu voimassa takuu-
ajan. 
 
Tarkett ei ole missään tapauksessa vastuussa urheilu-
järjestelmistä, jotka eivät ole Tarkett-merkkisiä.  
 
Erityiset soveltuvuusehdot – Sisäurheilutuotteet 
 
Tarkettin takuu on voimassa, kun kaikki alla mainitut 
ehdot täyttyvät: 

 Normaaliksi ja tavanomaiseksi käytöksi katsotaan 
korkeintaan 3000 käyttötuntia vuodessa liikuntalajien 
ollessa tuotteen käyttöehtojen mukaisia. 

 Tuotetta saa käyttää vain Tarkettin osoittamiin 
tarkoituksiin. Tuotteen muuta käyttöä varten on 
pyydettävä Tarkettilta ennakkolupa. 

 Lattiapinnan käyttäjien on suositeltavaa käyttää sisä-
liikuntakenkiä.  

 Katsomon ja muiden oheisosien käyttö on sallittua, 
jos niiden paino ja kosketuspisteet ovat yhteensopivia 
tuotteen kanssa (katso huolto-ohjeet). Kaikkien 
tuotteen päälle väliaikaisesti sijoitettujen painolastien 
on täytettävä piste- ja painomääräykset. 

Takuun rajoitukset 
Takuu ei koske: 
 
1. Täsmällistä väriä, sävyä tai kuviointia.  
 
2. Repeämiä, palovaurioita, viiltoja tai muita Tarkettin 

määräysten, suositusten tai ohjeiden vastaisen 
käytön, huollon tai asennuksen aiheuttamia vaurioita. 

 
3. Alkuperäisen lattianpäällysteen asennuskuluja. 
 
4. Tuotteita, jotka on myyty ”II-laatuna” tai muutoin I-

laadusta poikkeavan laatuisena. “II-laatu” myydään 
siinä kunnossa kuin se on. 

 
 
 

5. Kosteusongelmia, hydrostaattista painetta, alus-
katteen emäksisyyttä tai tuotteen värinmuutoksia, 
jotka johtuvat aluskatteeseen käytetystä kynästä, 
tussista tai maalista, joka kulkeutuu tuotteen läpi. 

 
6. Suositeltujen hygrometritasojen noudattamatta jättä-

mistä ennen asennusta, sen aikana tai sen jälkeen. 
 
7. Virheellisestä huollosta tai vuodosta johtuvaa kos-

teutta etenkin puutuotteiden kohdalla. 
 
8. Näkyvästi virheellisiä materiaaleja, jotka on asen-

nettu. 
 
9. Tarkett-tuotteiden asennusta kiinnitysaineilla, jotka 

eivät ole Tarkettin ja/tai kyseisen kiinnitysaineen 
valmistajan suosittelemia. 

 
10. Ulkotiloissa käytettyjä tuotteita. Tarkettin tuotteet on 

suunniteltu käytettäväksi vain sisätiloissa. 
 
11. Haalistumista ja/tai värinmuutosta. 
 
12. Lavanosturin tai trukin käytön aiheuttamia tuote-

vaurioita. 
 
13. Ennenaikaista kulumista tai heikentymistä, joka 

johtuu korkeista tai terävistä koroista ja/tai luistinten 
teristä tai huonekaluista, joita ei ole sovellettu käyttöä 
varten. Lisäksi on varmistettava, etteivät huone-
kalujen alatuet ja tuolien pyörät vahingoita tuotteiden 
pintaa.  

 
14. Takuu ei ole voimassa, jos vauriot johtuvat tuli-

palosta, onnettomuudesta (ml. aggressiivinen kemi-
allinen hyökkäys), räjähdyksestä, saasteista, tulvasta, 
jäätymisestä, salamaniskusta, huolimattomuudesta, 
ilkivallasta tai ulko-ovien puutteellisista suojamatoista 
tai jos vauriot ovat syntyneet kuljetuksen, säilytyksen 
tai käsittelyn aikana ennen asennusta tai sen aikana. 

 
15. Takuun ulkopuolelle rajataan kaikenlaiset vauriot, 

jotka johtuvat ulkoisten elementtien aiheuttamasta 
hankauksesta: hiekka, sepeli, bitumi, rakennus-
materiaalit jne. 

 
16. Lisäksi takuun ulkopuolelle rajataan tahrat, jotka 

liittyvät ulkoisiin lähteisiin, maaliin, tervaan, bitumiin, 
värjäysaineisiin, kumipyöriin tai tuolin jalkoihin sekä 
kiinnitysaineiden siirtymisen aiheuttamat tahrat, 
värinmuutokset tai vauriot.  
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Sekalaista 
Tämä rajoitettu takuu muodostaa Tarkettin 
tarjoaman takuun kokonaisuudessaan. Tarkett ei 
tarjoa mitään muuta takuuta.  
Takuu korvaa kaikki edeltävät Tarkettin ja asiakkaan 
väliset keskustelut, neuvottelut, yhteisymmärrykset 
ja sopimukset tätä aihetta koskien.  
Asentajillamme, jälleenmyyjillämme, tukkumyyjillämme 
tai työntekijöillämme ei ole oikeutta muuttaa takuun 
velvoitteita, vastuuvapauslausekkeita tai rajoituksia. 

Soveltuvan lain niin salliessa Tarkett ei ole 
vastuussa ansionmenetyksistä, suorista, epäsuoris-
ta, satunnaisista, erityisistä, välillisistä tai muista 
vahingoista takuusta tai mistään muusta syystä 
johtuen, oli perusteena sitten takuu, huolimatto-
muus, sopimusrikkomus, ankara vastuu tai muu 
peruste.  
Takuu tarjoaa sinulle tiettyjä oikeuksia. Lisäksi sinulla voi 
olla oikeuksia, jotka vaihtelevat maittain.  

Takuun olleessa ristiriidassa soveltuvan lain kanssa 
takuun katsotaan muuttuvan siten, että se on yhden-
mukainen soveltuvan lain kanssa. Soveltuvan lain 
alaisuudessa tiettyjä takuun vastuuvapauslausekkeita tai 
rajoituksia ei ehkä sovelleta asiakkaaseen. Tästä huoli-
matta takuun muut osat ovat edelleen voimassa. 
 

Asennus, käyttö ja hoito 
Pyydä asennus- ja hoito-ohjeet Tarkettilta tai käy 
osoitteessa www.tarkett.fi. 
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