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TAKUUEHDOT – Feilo Sylvania valaisimet 
 
1. Takuuehdot ja -aika 
 
Tässä kuvattu takuu koskee Feilo Sylvania ammattilais- ja kuluttajakäyttöön tarkoitettuja LED -valaisimia (”LED –
valaisimet”) sekä Feilo Sylvania ammatti- ja kuluttajakäyttöön tarkoitettuja muita kuin LED –valaisimia (”Valaisimet”) 
(LED –valaisimet ja Valaisimet yhdessä ”Tuotteet”), jotka Feilo Sylvania –konserni (”Feilo Sylvania”) on myynyt 
Euroopassa tai Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa, suoraan tai välillisesti asiakkaille (”Asiakas”) Feilo Sylvanian 
”Sylvania”, ”Lumiance” ja ”Concord” –tuotemerkkiensä alla. 
 
Välittäjillä, jakelijoilla tai jälleenmyyjillä ei ole valtuuksia muuttaa, muokata tai laajentaa takuun ehtoja Feilo Sylvanian 
puolesta missään tapauksessa. 
 
Tämä takuu ei millään tavalla rajoita kuluttaja-asiakkaalle lain nojalla kuuluvia oikeuksia. 
 
 
2. Feilo Sylvania valaisimien takuu 
 
 
Näissä takuuehdoissa lähemmin määritellyin ehdoin Feilo Sylvania takaa, että Tuotteissa ei ilmene materiaali- ja 
valmistusvikoja takuuajan aikana.  
 
Takuuaika alkaa Asiakkaalle osoitetun laskun päiväyksestä, ja on voimassa näiden takuuehtojen kohdissa 2(a) ja 2(b) 
määritellyn ajan. 
 
Tämä takuu koskee Tuotteita vain silloin, kun kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: 
 
- Tuote on ostettu 1.10.2016 jälkeen; 
- Tuotetta on käytetty Tuotteen ohjeiden mukaisesti (käyttöohjeet), Tuote on asennettu ja otettu käyttöön 

ammattitaitoisella tavalla (joko Tuotteen mukana toimitettujen asennusohjeiden, www.feilosylvania.com 
internet-sivuilla saatavilla olevien asennusohjeiden tai Feilo Sylvanialta erikseen pyydettyjen asennusohjeiden 
mukaisesti); 

- Tuotteelle asetettuja lämpötila- ja jänniterajoituksia ei ole ylitetty; 
- Tuote ei saa olla altistunut sellaiselle mekaaniselle rasitukselle tai kuormitukselle, jota ei voida pitää 

tavanomaisena ottaen huomioon Tuotteen käyttötarkoitus ja/tai sen tarkoitettu käyttöympäristö;  
- Asiakas on maksanut kaikki sovitut Tuotteeseen liittyvät maksut sopimuksenmukaisia maksuehtoja 

noudattaen; 
- Vika tai virhe, kun sen on havaittu ja yksilöity sekä sen laajuus ja luonne on selvitetty, on ilmoitettu Feilo 

Sylvanialle kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa sen havaitsemisesta; 
- Tuotetta ei ole muokattu tai muunneltu; 
- Tuotteen on asentanut ammatillisen pätevyyden omaava asentaja; ja 
- Tuote on asennettu yhteensopivan hallintajärjestelmän kanssa (soveltuvissa tapauksissa). 
 
(a)  LED -valaisimet 
 
LED –valaisimien takuu kattaa ainoastaan sellaiset LED –valaisimissa havaitut viat, jotka todistettavasti aiheutuvat 
materiaali- ja valmistusvioista, ja jotka lisäksi ylittävät alla kuvatut nimelliset vikaantumisasteet: 

LED –valaisimien enimmäistakuuaika on aina 5 vuotta. LED –valaisimien takuu on yksi (1) vuotta jokaista 10.000 
arvioitua LED –valaisimen elinikätuntia kohden, missä nimellinen vikaantumisaste LED-valaisimelle on 50.000 tunnin 
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arvioidulla eliniällä 0,2%/1000 käyttötuntia kohden
1
, ellei LED -valaisimen takuuajasta, arvioidusta eliniästä tai 

nimellisestä vikaantumisasteesta ole toisin määrätty LED –valaisimen dokumentaatiossa (kuten käyttöohjeissa, LED –
valaisimen tuote-esitteessä tai muussa dokumentaatiossa). 

LED –valaisimen valovirta-arvon 0,6%:n väheneminen 1.000 käyttötuntia
2
 kohden LED –valaisimissa, joiden arvioitu 

elinikä on 50.000 tuntia, on sallittavaa eikä tällainen vähentyminen ole takuun piirissä. 

Kaikkien LED –valaisimien valovirta ja suorituskyky saattaa vaihdella asteikolla ±10%. 

Edellä mainitusta huolimatta, LED –valaisimiin sisältyvien turvavaloakkujen takuuaika on yksi (1) vuosi. 

 
(b) Valaisimet 
 
Valaisimien takuu kattaa ainoastaan sellaiset Valaisimissa havaitut viat, jotka todistettavasti aiheutuvat materiaali- ja 
valmistusvioista. Valaisimien takuuaika on kaksi (2) vuotta. Valaisimiin sisältyvien turvavaloakkujen takuuaika on yksi 
(1) vuosi. 
 
Sellaisten Valaisimien osalta, jotka toimitetaan pakkauksessa yhdessä tavanomaisen tai retrofit LED -lampun kanssa, 
LED –lampulle annettua takuuta sovelletaan ainoastaan kyseiseen LED -lamppuun, ja näitä takuuehtoja sovelletaan 
ainoastaan Valaisimeen. 
 
3. Takuuvaatimuksen tekeminen 
 
Asiakkaan tulee ilmoittaa ja palauttaa viallinen Tuote hänen paikalliseen Feilo Sylvania –toimi- tai 
jälleenmyyntipisteeseen. Kaikki vaatimukset tulee esittää kirjallisena ja toimittaa sähköpostitse Asiakkaan paikalliseen 
Feilo Sylvania –toimi- tai jälleenmyyntipisteeseen 30 päivän kuluessa vian havaitsemisesta. 
 
Asiakkaan tulee toimittaa kirjallinen selvitys asennuspäivämäärästä, Tuotteen asennuskohteen sijainnista sekä 
havaitusta viasta. Lisäksi Asiakkaalta edellytetään kuitin, laskun tai muun ostotodistuksen esittämistä Tuotteen oston 
ja ostopäivän varmistamiseksi. 
 
Feilo Sylvanialla on oikeus tutkia Tuote selvittääkseen vian syyt sekä Tuotteen käyttötapa. Jos, mistä tahansa syystä, 
viallista Tuotetta ei voida palauttaa, Feilo Sylvania voi edellyttää, että heidän edustajallensa sallitaan pääsy 
asennuskohteeseen tarpeellisten vikatarkastusten tekemiseksi. Feilo Sylvania pidättää myös oikeuden edellyttää, että 
Asiakas toimittaa tapauskohtaisen lokikirjan, josta käy ilmi takuuilmoituksen mukaiset havaitut viat sekä mahdollinen 
muu takuuvaatimusta tukeva aineisto. 
 
Mikäli edellä mainitut dokumentit, tiedot ja pääsy Tuotteen asennuskohteeseen eivät riitä Feilo Sylvanialle 
takuuvaatimuksen tutkimiseksi, Feilo Sylvania pidättää oikeuden edellyttää, että Asiakas toimittaa täydentävää 
dokumentaatiota ja muuta tietoja sekä sallii Feilo Sylvanian edustajalle pääsyn muihin takuuvaatimuksen kannalta 
tarpeellisiin tiloihin. 
 
4. Takuun sisältö 
 
Milloin Tuotteessa havaittu vika tai virhe kuuluu takuun piiriin:  
 
- Feilo Sylvania, oman harkintansa mukaan, joko korjaa tai korvaa uudella Tuotteella ainoastaan viallisen 

Tuotteen, tai hyvittää Asiakkaalle viallisen Tuotteen ostohinnan. 
 
- Korvaavan uuden Tuotteen tulee vastata korvattua viallista Tuotetta mahdollisimman tarkasti. Mikäli viallinen 

Tuote ei ole enää saatavilla Feilo Sylvanian tuotevalikoimassa, se korvataan viallista Tuotetta mahdollisimman 
hyvin vastaavalla tuotteella. Korvattujen Tuotteiden tai korvattujen Tuotteiden osien takuuaika ei ala 

                                                           
1
 Nimellinen vikaantumisaste määritellään suhteessa LED –valaisimen arvioituun elinikään. Esimerkiksi: 0,17%/1.000 käyttötuntia kohden kun 

arvioitu elinikä on 60.000 tuntia, 0,25%/1.000 käyttötuntia kohden kun arvioitu elinikä on 40.000 tuntia, 0,33%/1.000 käyttötuntia kohden kun arvioitu 
elinikä on 30.000 tuntia, ja 0,5%/1.000 käyttötuntia kohden kun arvioitu elinikä on 20.000 tuntia. 
2
 Väheneminen määritellään suhteessa LED –valaisimen arvioituun elinikään. Esimerkiksi: 0,5%/1.000 käyttötuntia kohden kun arvioitu elinikä on 

60.000 tuntia, 0,75%/1.000 käyttötuntia kohden kun arvioitu elinikä on 40.000 tuntia, 1%/1.000 käyttötuntia kohden kun arvioitu elinikä on 30.000 
tuntia, ja 1,5%/1.000 käyttötuntia kohden kun arvioitu elinikä on 20.000 tuntia. 
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uudestaan takuun mukaisen suorituksen täyttämisen jälkeen, vaan takuu määräytyy alkuperäisten 
Tuotteeseen soveltuvien takuuehtojen ja takuuajan mukaisesti. 

 
- Feilo Sylvania vastaa kaikista kohtuullisista kuljetus- ja rahtikustannuksista, jotka aiheutuvat viallisen Tuotteen 

palauttamisesta ja korvaavaan Tuotteen toimittamisesta Asiakkaalle. 
 
- Feilo Sylvania ei kuitenkaan vastaa muista ylimääräisistä kustannuksista. Selvyyden vuoksi täsmennetään, 

että Feilo Sylvania ei vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat esimerkiksi viallisen Tuotteen irrottamisesta ja 
korjatun tai korvaavan Tuotteen uudelleenasentamisesta (tai tällaisiin toimenpiteisiin liittyvistä 
työkustannuksista). 

 
Milloin takuuvaatimus ei näiden takuuehtojen mukaan kuulu takuun piiriin, Feilo Sylvanialla on oikeus laskuttaa 
Asiakasta Tuotteen takuun piiriin kuulumattoman takuuvaatimuksen aiheuttamista testaus- ja käsittelykuluista 
(mukaan lukien kuljetuskustannukset ja asennuskohteessa vierailusta aiheutuvat kulut). 
 
5. Takuun rajoitusehdot  
 
Tuotteiden takuu ei kata: 
 
• Tuotteissa havaittuja vikoja, jotka aiheutuvat Tuotteeseen tehdyistä muutoksista tai muunnelmista, Tuotteen 
pudottamisesta, väärinkäytöstä tai epätavanomaisesta käytöstä, tai luonnonkatastrofeista tai muusta vastaavasta 
ylivoimaisesta esteestä.  
   
• Tuotteen irrottamisesta tai uudelleenasentamisesta aiheutuvia kustannuksia tai maksuja.  
 
• Tuotenäytteitä. 
  
• Vikoja, jotka aiheutuvat asennukseen kohdistuvasta tulipalosta, tulvasta tai salamaniskusta.  
 
• Välillisiä vahinkoja (kuten esim. menetetty tulo tai liikevaihto tai muulle omaisuudelle aiheutunut vahinko).  
  
• Kulutuksesta ja käytöstä Tuotteelle tai sen osille aiheutuvaa normaalia kulumista, kuten esimerkiksi mekaanisia osia, 

joita käytetään LED –tuotteiden lämmönohjauksessa.  
 
 • Ohjelmistovikoja, -virheitä tai –viruksia.  
 

Ei muita takuita 

Feilo Sylvania ei ota virhevastuuta eikä anna minkäänlaista nimenomaista tai hiljaista takuuta tuotteista, mukaan 
lukien minkäänlaista takuuta tuotteiden kaupattavuudesta tai sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen, jotka se on 
myynyt Asiakkaalle, mutta joissa ei ole Feilo Sylvanian nimeä tai tuotemerkkejä. Feilo Sylvania saattaa kuitenkin 
pyynnöstä Asiakkaan saataville tiedot tuotteen valmistajan takuuehdoista, kuitenkin vain lain ja soveltuvien 
sopimusten sallimassa laajuudessa. 
 
Näiden takuuehtojen mukainen takuu on Feilo Sylvanian ainoa Tuotteille antama takuu, ja se sulkee pois kaikki muut 
nimenomaiset tai hiljaiset takuut. Nämä takuuehdot sisältävät Feilo Sylvanian kaikki vastuut ja velvollisuudet Asiakasta 
kohtaan, eikä Asiakkaalla ole näissä ehdoissa sanotun lisäksi muita oikeuskeinoja Feilo Sylvaniaa kohtaan.  
 
6. Muut ehdot  
 
Nämä takuuehdot astuvat voimaan 1.10.2016 ja korvaa kaikki aikaisemmat Feilo Sylvanian valaisimilleen antamat 
takuut ja takuuehdot. 
 
Mikäli jokin näiden takuuehtojen ehto tulkitaan joko osaksi tai kokonaisuudessaan pätemättömäksi tai 
täytäntöönpanokelvottomaksi toimivaltaisen viranomaisen toimesta, ei tämä vaikuta muiden sopimusehtojen 
pätevyyteen tai voimassaoloon. 
 
Kaikki näihin takuuehtoihin liittyvät vaatimukset ja erimielisyydet ratkaistaan soveltaen Englannin lakia. Näihin 
takuuehtoihin liittyvät riitaisuudet käsitellään yksinomaisesti Englannin ja Walesin toimivaltaisissa tuomioistuimissa. 


