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TUOTETAKUU - EMEA
ODYSSEY® -akku

Rajoitettu takuu
Takuu:
EnerSys Energy Products Inc. (”Valmistaja”) takaa ODYSSEY® akkunsa (tästä edespäin”Akku”) olevan vailla
materiaali- ja valmistusvikoja seuraavien Sovellettavien Takuuaikojen ajan:
• 2 vuotta lisätehoyksiköille (APU) ja muille ei moottorin käynnistys sykli käytölle
• 2 vuotta moottoriurheilukäytölle
• 3 vuotta ammattilaisliikenne-, teollisuus-, merenkulku- ja autokäytössä
• 4 vuotta moottorin käynnistyskäytössä PC1220, PC1350 ja PC2250 malleille
Rekisteröi ODYSSEY-akkusi www.odysseybattery.com sivustolla.
Takuu ei kata tilannetta, jossa Akku saavuttaa elinkaarensa normaalin päättöpisteen, mikä voi tapahtua ennen
yllämainittujen takuuaikojen umpeutumista. Käyttötavasta riippuen Akku saattaa saavuttaa elinkaarensa normaalin
päättöpisteen ennen takuuajan umpeutumista.
Akku voi tuottaa vain määrätyn lukumäärän käyttökelpoisia ampeeritunteja sen elinkaaren aikana ja Akun katsotaan
saavuttaneen elinkaarensa normaalin päättöpisteen jos sen käyttösovellus on kuluttanut kaikki nämä ampeeritunnit,
riippumatta siitä miten pitkään Akku on ollut toiminnassa. Täten Valmistaja pitää oikeuden hylätä takuuhakemus jos se
määrittää Akun olevan elinkaarensa normaalissa päättöpisteessä, vaikka takuuhakemus olisi tehty sovellettavan takuuajan
sisällä.
Sovellettava takuuaika alkaa alkuperäisestä kuitista ilmenevästä ostopäivämäärästä, tai, mikäli kuittia ei ole saatavana,
Valmistajan lähetyspäivämäärästä, joka Akussa ilmoitetaan. Akut, jotka määritetään täyttävän takuuehdot korvataan
veloituksetta, jos Valmistaja määrittää yksinomaisen harkintavaltansa perusteellavahingonselvittelyn tarpeelliseksi
materiaali- tai valmistusvian vuoksi. Takuukorvauksen harkinnan alla olevat Akut on palautettava alkuperäiselle
maahantuojalle/jälleenmyyjälle. Mikäli tämä ei ole mahdollista, voidaan muita ODYSSEY maahantuojia/jälleenmyyjiä
lähestyä, mutta tällöin voidaan vaatia takuunkäsittelymaksua. Tämä takuu voi vaihdella eri maissa; ota yhteyttä
auktorisoituun ODYSSEY Akkujen tukkumyyjääsi tai jälleenmyyjääsi sovellettavasta takuusta.
Akut, jotka korvataan takuuehtojen perusteella, toimitetaan keltaisella takuukorvaustarralla varustettuina ja niihin
kohdistuu vain alkuperäisestä Sovellettavasta Takuuajasta jäljellä oleva aika.

Yleiset Ehdot:
A. Valmistajalla ei ole velvoitteita tässä esitetyn rajatun takuun piirissä tapauksessa, jossa Akku vahingoittuu tai
tuhoutuu yhden tai useamman seuraavaksi luetellun syyn seurauksena:
•
•
•

Tahallinen väärinkäyttö, fyysinen vahingoittaminen, laiminlyönti tai jos ylin kansi on poistettu.
Luonnonvoimat, kuten tuuli, salamat, rakeet; tulipalosta, törmäyksestä, räjähdyksestä, vandalismista, varkaudesta,
lävistyksestä tai kaikenlaisesta Akun kotelon avaamisesta johtuvat vauriot.
Ylilataaminen, alilataaminen, lataaminen tai asentaminen käänteiseen polariteettiin, huono ylläpito, Akun altistus
syvälle purkautumiselle Akun loiskuorman tai väärinkäytön kautta, mukaan lukien muttei rajoittuen, napojen
käyttöön Akun nostamiseen tai kantamiseen. Kestolaturit joilla ei ole säädelty kestolatausjännite 13.5 V:in ja 13.8
V:in välillä (ei matalampi kuin 13.5 V eikä korkeampi kuin 13.8 V) aiheuttavat Akun ennenaikaisen
vikaantumisen.
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•
•
•
•

•

Tällaisten laturien käyttö mitätöi Akun takuun. Käyttösovelluksissa joissa on läsnä vaihtovirtalaturi, tulee
vaihtovirtalaturin toimittaa jännitettä 14.0 V:in ja 14.7 V:in välillä, Akun navoista mitattuna. Vaihtovirtalaturi
joilla ei ole säädelty ylläpitovarausjännite 14.0 V:in ja 14.7 V:in välillä (ei matalampi kuin 14.0 V eikä korkeampi
kuin 14.7 V) aiheuttaa Akun ennenaikaisen vikaantumisen. Tällaisten vaihtovirtalaturien käyttö mitätöi myös
Akun takuun.
Epäonnistuminen Akun oikeaoppisessa asentamisessa, tai jäähdytysvaipan puuttuminen korkean lämpötilan tai
tärinää sisältävissä käyttösovelluksissa.
Akun korjaus tai korjausyritys kenenkään muun kun auktorisoidun Valmistajan edustajan toimesta mitätöi tämän
takuun.
Normaali tai kiihtynyt sähköisten ominaisuuksien heikkeneminen käyttö- tai sovellusolosuhteiden vuoksi.
Jos Akkua käytetään sovelluksessa joka vaatii korkeampaa käynnistystehoa tai suurempaa
varakapasiteettiluokitusta kuin mihin Akku on tarkoitettu, tai jos Akun kapasiteetti on pienempi kuin
ajoneuvovalmistajan spesifioima Akun kapasiteetti, tai Akkua muuten käytetään sovelluksessa, johon sitä ei ole
tarkoitettu.
Polttoaineen ruiskutuksen ohjausjärjestelmiä, hälyttimiä, GPS laitteita tai muita jatkuvaa akkutehoa aktiivisten
muistien tukemiseen vaativia elektronisia laitteita sisältävien ajoneuvojen pitkittynyt säilytys; näistä aiheutuva
tehonkulutus on kompensoitava ylläpito-kestolaturilla, säännöllisellä latauksella tai Akun kytkennän purkamisella
palautumattoman vaurion estämiseksi. Akku, jonka tyhjäkäyntijännite on yhtä kuin tai pienempi kuin 10.0V
tullaan pitämään ylipurkautuneena ja sen takuu mitätöityy väärinkäytön ja/tai laiminlyönnin johdosta.

ODYSSEY® EXTREME SERIES™ - AKKUUN LIITTYVÄ VAROITUS – ÄLÄ KÄYTÄ MITÄÄN ÖLJYÄ, ORGAANISTA LIUOTINTA,
ALKOHOLIA, PUHDISTUSAINETTA, VOIMAKASTA HAPPOA, VOIMAKASTA EMÄSTÄ, PETROLIPOHJAISTA LIUOTINTA TAI
AMMONIAKKILIUOSTA AKUN PÄÄLLYSTEN TAI KANSIEN PUHDISTUKSEEN. NÄMÄ AINEET VOIVAT AIHEUTTAA PYSYVÄÄ
VAURIOTA AKUN KANSILLE JA AKUN PÄÄLLYKSILLE JA MITÄTÖIVÄT TAKUUN.

B. Takuupalvelun saamiseksi:
1. Vähittäiskauppiaalita, jälleenmyyjältä tai tukkukauppiaalta ostetut tuotteet: Palauta Akku alkuperäiselle tukku- tai
jälleenmyyjälle.
2. Verkko-ostokset: Käytetyillä tai toiselta ostetuilla ODYSSEY-tuotteilla ja/tai ODYSSEY-tuotteilla, jotka on
myyty hyväksymättömien kanavien (huutokauppasivustojen, suuria määriä myyvien vahvistamattomien
verkkokauppiaiden/jälleenmyyjien) kautta, ei ole takuuta. Kysy hyväksytyltä verkkojälleenmyyjältä ostetun uuden
ODYSSEY®-akun takuupalvelusta alkuperäiseltä verkkojälleenmyyjältä. Saatat olla vastuussa toimituskuluista ja

3.

4.
5.

kaikista liittyvistä kuluista, jos tuote lähetetään takaisin verkkojälleenmyyjälle. Tarkista jälleenmyyjän
takuukäytännöt ennen ostoa.
www.odysseybattery.com -sivustosta ostetut tuotteet: Ota yhteyttä Valmistajaan paikallisen EnerSys®myyntikonttorin kautta, jonka löydät osoitteesta www.enersys.com. Sinun on annettava tilausnumero, tuotteen
alkuperäinen ostopäivämäärä, sarjanumero ja Akun päällä oleva päiväleima. Valmistajan oman harkinnan mukaan
sinun on ehkä palautettava Akku lisätutkimuksia varten, mistä voi koitua ylimääräisiä käsittely- ja toimituskuluja.
Jos akku määritetään valmistajan yksinomaisenharkintavallan perusteella materiaali- tai valmistusvikaiseksi tämän
takuun ehtojen mukaisesti, se korvataan.
Valmistajan minkä tahansa Valmistajalle lähetetyn kappaleen vastaanottamista ei tule pitää myöntymyksenä siitä,
että nämä kappaleet ovat viallisia. Kaikki valmistajalle takaisin lähetetyt kappaleet tulevat Valmistajan
yksinomaisenharkintavallan perusteella Valmistajan omaisuudeksi.

TÄMÄ RAJOITETTU TAKUU KORVAA, JA VALMISTAJA KIELTÄÄ JA POISSULKEE KAIKKI MUUT
TAKUUT, OLKOON LAKISÄÄTEISIÄ, NIMENOMAISIA JA HILJAISIA, MUKAANLUKIEN, MUTTEI
RAJOITTUEN, KAIKKI TAKUUT, JOTKA LIITTYVÄT KAUPAKSIKÄYMISEEN TAI SIIHEN, ETTÄ TUOTE
SOPII JOHONKIN TIETTYYN KÄYTTÖTARKOITUKSEEN. VALMISTAJAN AINUT EDESVASTUU TAKUUN
RIKKOMISESTA ON KORVATA AKKU VOIMASSAOLEVAN TAKUUAJAN KULUESSA. MISSÄÄN
TAPAUKSESSA EI VALMISTAJA OLE EDESVASTUULLINEN MINKÄÄN MUUNLAISESTA TAPPIOSTA TAI
VAHINGOSTA, OLKOON SE VÄLITÖN, OHEINEN, VÄLILLINEN, RANGAISTAVA, ERITYINEN TAI MUU.
MYÖSKÄÄN EI VALMISTAJA OLE EDESVASTUULLINEN MISTÄÄN POISTO- TAI
ASENNUSKUSTANNUKSISTA TAI AJAN TAI VOITTOJEN MENETYKSESTÄ.
Jotkut maat ja/tai osavaltiot eivät salli rajoitusta hiljaisen takuun kestoon eivätkä oheisten tai välillisten vahinkojen rajoitusta tai poissulkemista, joten
yllämainitut rajoitukset eivät välttämättä koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle tietyt lailliset oikeudet, jotka saattavat vaihdella eri maissa ja/tai
osavaltioissa. Tämän takuun oikeudellisuutta määrää, ja sen tulkinta pohjautuu Pennsylvanian osavaltion lakiin, huomioonottamatta Pennsylvanian
normikollisioita. Yhdistyneiden Kansakuntien Wienissä vuonna 1980 solmittu kansainvälinen kauppalaki ei päde tähän takuuseen. Tämä takuu
ymmärretään olemaan ainoa, muut poissulkeva osapuolten välinen asiaan liittyvä sopimus tästä edespäin. Kukaan Valmistajan työntekijä tai edustaja ei
ole auktorisoitu asettamaan muuta takuuta tämän sopimuksen lisäksi.
© 2014 EnerSys. Kaikki oikeudet pidätetään. Tavaramerkit ja logot ovat EnerSysin ja sen tytäryhtiöiden omaisuutta, ellei muuta ole ilmoitettu
Varaamme oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta. E.&O.E.

