Tavaran vastaanottaminen ja takuuehdot
Kiitämme päätöksestänne valita Helo-tuotteita saunaanne.
Pakkausta purkaessanne tarkistakaa, että kaikki tilatut tuotteet ovat toimituksen mukana.
Helo Oy noudattaa aina kuluttajalain mukaista hyvää kauppatapaa.

TOIMITUSEHDOT HELO DECO 2015
Kotimaa
FCA: finnterms (Free Carrier, vapaasti rahdinkuljettajalla, nimetyssä paikassa)
Vienti
EXW: incoterms 2000 (lyhennetty Ex Worksista, tehtaasta, varastosta)
RAHTI
Rahti määräytyy vuoden 2015 voimassaolevan rahtitaulukon mukaisesti ja veloitetaan laskulla.
TILAAMINEN
Voit tehdä tilauksen helposti joko sähköpostilla osoitteeseen helodeco@helo.fi. Tilauksen oikeellisuuden
vuoksi on tilaajan aina annettava tarkat tiedot toimitettavista tuotteista tai laitteista. Tuotteiden malli ja
tuotenumero, kappalemäärät, kiukaissa teho, asiakkaan tilausnumero, tarkat toimitus- ja laskutusosoitteet
sekä sähköposti osoite, johon Helo Oy lähettää vahvistuksen tilatuista tuotteista. Tilausvahvistus tulee
tarkistaa ja reklamoida mahdollisista virheistä välittömästi Helo Oy:lle.
KULJETUSVAHINKO
Toimittaja ei vastaa kuljetusvahingoista. Tilaaja on velvollinen vastaanotto hetkellä tarkistamaan
käytettävät vauriotunnistimet sekä muut vauriot toimitetussa lähetyksessä ja merkitsemään mahdolliset
virheet rahtikirjaan. Säilytä rahtikirja, mikäli olet merkinnyt varauman koskien kuljetusvahinkoa ja tee
vahinkoilmoitus välittömästi mutta kuitenkin viimeistään 8 vrk:n kuluessa kuljetusliikkeelle kirjallisesti.
Lisätietoja www.kiitolinja.fi tai www.itella.fi
HUOMAUTUKSET
Mikäli lähetyksessä on huomautettavaa: Tilausvirhe tai tuotevirhe, siitä on reklamoitava kirjallisesti
välittömästi helodeco@helo.fi, mutta kuitenkin viimeistään 8 vrk:n kuluessa lähetyksen
vastaanottamisesta.
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PALAUTUKSET
Mittatilaustuotteilla (lauteet ja lasit) ja paneeleilla ei ole vaihto tai palautusoikeutta.
Muut tuotteet:
Palautettavan tuotteen tulee olla käyttämätön ja alkuperäisessä pakkauksessa. Palautus tulee tehdä 14
päivän kuluessa tuotteen toimituksesta. Tuotteiden hyvitys määräytyy, kun tavara on tarkistettu tehtaalla.
Virheettömistä tuotepalautuksista Helo Oy hyvittää maksimissaan 80 % tuotteen nettohinnasta. Rahti-,
vakuutus-, luottovakuutus- yms. kustannuksia ei hyvitetä. Ilman pakkausta saapuvat palautukset ovat aina
asiakkaan vastuulla.
Tuotereklamaatiot, kts. kohta tuotereklamaatiot.
TAKUU
Helo myöntää seuraavat takuut myyntipäivästä alkaen.
•
•
•
•

Helo Deco saunasisutustuotteet takuu 1 vuosi (rakenteelliset viat).
Kastor puukiukaat ja takat, Helo puukiukaat takuu 2 vuotta.
Höyrystimet ja sähkökiukaat takuu 2 vuotta.
Premium kiukaat takuu 5 vuotta.

Takuu ei korvaa
Helo Deco tuotteissa kosteuden aiheuttamia vaurioita, joita ovat mm. puun sinistyminen, kosteus
eläminen, homevauriot ja puun halkeamat.
Kiuastuotteita, joita on käytetty väärin tai asennuksen on suorittanut asiantuntematon taho. Helo ja Kastor
kiukaisiin soveltuu vain luonnonkivet, suosittelemme käytettäväksi Helo Vulkanit-kiuaskiviä. Kivien ladonta
on tehtävä käyttöohjeen ja suositusten mukaisesti.
TUOTEREKLAMAATIOT
Helo Deco-saunasisustustuotteita koskevissa tapauksissa ota yhteyttä helodeco@helo.fi tai numeroon
0207 560380
Helo-tuotteita koskevissa tapauksissa ota yhteys lähimpään valtuutettuun takuuhuoltoliikkeeseen, joiden
yhteystiedot löydät www.helo.fi– sivulta. Lisätietoja jalkimarkkinointi@helo.fi tai numeroon 0207
560 333.
Kastor-tuotteita koskevissa tapauksissa ota yhteys jalkimarkkinointi@helo.fi tai numeroon 0207 560 333.

MUUT
Pidätämme oikeuden muuttaa hintoja, alennuksia ja myyntiehtoja ilman ennakkoilmoitusta.
Pidätämme oikeuden myös vaihtaa tuotteen vastaavaan tai parempaan tuotteeseen.
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