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1. TAKUU

TecDec Marketing Oy sitoutuu korjauksiin val-
mistamiensa ja/tai myymiensä Ihanin-mar-
kiisien osalta. Vastuu käsittää markiisien 
aine- ja valmisteviat jäljempänä eriteltyjen 
ehtojen täyttyessä. Mikäli Ihanin-markiiseis-
sa TecDec Marketing Oy:n toimesta tarkas-
tettuna havaitaan aine- ja/tai valmistevikaa, 
tilalle toimitetaan uusi tuote tai tuotteen osa. 
TecDec Marketing Oy:n vastuun edellytyk-
senä on, että asiakas kirjallisesti vetoaa vir-
heeseen TecDec Marketing Oy:lle (tai sen 
valtuuttamalle jälleenmyyjälle) kahdeksan 
päivän kuluessa siitä, kun asiakas on ha-
vainnut mahdollisen virheen tai hänen olisi 
pitänyt havaita virheen olemassaolo. Mikäli 
asiakas laiminlyö yllä mainitun reklamaatio-
velvollisuuden, menettää ostaja oikeutensa 
esittää vaatimuksia TecDec Marketing Oy:tä 
vastaan. Takuun/vastuun voimassaolo al-
kaa takuukortin päiväyksestä ilmenevästä 
päivämäärästä, kuitenkin viimeistään 14 vrk 
valmistuspäivän jälkeen.

2. KANKAAT

Kankaille myönnetään kahden (2) vuoden 
takuu. Takuu on voimassa edellä mainittu-
na aikana näiden ehtojen mukaan ilmoite-
tuista virheistä. Takuu korvaa tänä aikana 
ilmenneet virheet kankaassa, sen lankama-
teriaalissa, kudonnassa, pintakäsittelyssä tai 
värissä. Ihanin-markiisille myönnetty takuu 
ja TecDec Marketing Oy:n vastuu rajoittuu 
kankaiden osalta virheellisen materiaalin 
korvaamiseen. Korvaus virheellisestä mate-
riaalista tapahtuu uuden kankaan toimitta-
misella. TecDec Marketing Oy ei vastaa kan-
kaan asennuskuluista tai sen aiheuttamista 
matkakuluista. Takuuehtojen mukaisesti ei 
korvata eikä TecDec Marketing Oy vastaa 
huolimattomuudesta tai ohjeiden vastaises-
ta käytöstä aiheutuneita vahinkoja yms., eikä 
normaalia kankaan vähäistä haalistumista. 
Menettelyä, josta aiheutuneita vahinkoja ei 
korvata, on mm. se, jos kankaan pinnalle jää 

ylös rullattaessa lehtiä, puunoksia, siitepö-
lyä yms., joka saattaa jättää väriä kankaan 
pinnalle tai jos kangas rullataan ylös, kun 
kankaan pinnalla on jäätä, lunta tai muuta 
sellaista, joka saattaa aiheuttaa kankaan 
rikkoutumisen. Kangas on puhdistettava ja/
tai pestävä säännöllisin väliajoin parhaan 
mahdollisen kestävyyden aikaansaamisek-
si. Markiisien toimittaja antaa tarvittaessa 
ohjeet kankaan puhdistamisesta ja pesemi-
sestä

3. MEKANISMI

Markiisien mekaniikalle annetaan kahden 
(2) vuoden takuu. Mekaniikalla tarkoitetaan 
kaikkia liikkuvia, kääntyviä tai laakerina toimi-
via markiisin osia. Takuu korvaa takuuaikana 
ilmenevät virheet materiaalissa, pintakäsit-
telyssä, toiminnassa, jotka johtuvat valmis-
tus- tai raaka-ainevirheistä. Ihanin-markii-
seille myönnetty takuu ja TecDec Marketing 
Oy:n vastuu rajoittuu mekanismin osalta 
virheellisen materiaalin korvaamiseen. Tec-
Dec Marketing Oy ei vastaa uuden kompo-
nentin asennuskuluista tai sen vaihdosta ai-
heutuneista matkakuluista. Takuu ei korvaa 
huolimattomasta, virheellisestä tai ohjeiden 
vastaisesta käytöstä aiheutuneita markiisin 
osien rikkoutumisia tai virheellisestä asen-
nuksesta aiheutuneita rikkoutumisia. Mar-
kiisin käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan 
välittömästi sellaisista markiisin toimintaan 
haitallisesti vaikuttavista seikoista, jotka hän 
käyttäessään markiisia huomaa, markiisien 
toimittajalle ja/tai valmistajalle. Käyttäjä/tai 
hänen edustajansa on velvollinen virheen tai 
rikkoutumisen huomatessaan välittömäs-
ti ilmoittamaan siitä kirjallisesti toimittajalle 
tai valmistajalle. Mikäli markiisin toimintaan 
haitallisesti vaikuttavien seikkojen ilmoitus-
velvollisuus laiminlyödään, ei takuu tai Tec-
Dec Marketing Oy:n vastuu ole voimassa.

Markiisin käyttäjän on varmistuttava markii-
sia ylös nostettaessa tai alas laskettaessa, 
että markiisilla on vapaa ja esteetön kulku 



toiminta-alueellaan. Sähkökäyttöisissä mar-
kiiseissa ilman automatiikkaa käyttökytkin 
tulee sijoittaa niin, että käyttäjä näkee mar-
kiisin toiminnan. Automatiikalla varustetun 
markiisin tai markiisiryhmän käyttäjän on 
varmistuttava siitä, että markiisin toimin-
nalle ei ole mitään ulkopuolista estettä, joka 
saattaisi vaurioittaa markiisia tai sen osaa. 
Takuu ei korvaa ulkopuolisen esteen tai voi-
man aiheuttamaa vahinkoa mekanismille. 
Takuu ei korvaa asennuspohjan pettämises-
tä aiheutuneita vahinkoja markiisille. Takuu 
ei korvaa luonnonvoimien, kuten myrskyn, 
maanjäristyksen, tulen tms. aiheuttamia 
vahinkoja. Edellä mainituissa tilanteissa Te-
cDec Marketing Oy:n vastuu ei miltään osin 
ole voimassa. 

4. RUNKO

Markiisien rungolle annetaan kahden (2) 
vuoden ruostumattomuustakuu. Rungol-
la tarkoitetaan kaikkia markiisin kiinteitä ja 
liikkumattomia osia, kuten kangasputkia, 
runkoputkia, tukirunkoja tms. Takuu kor-
vaa takuuaikana ilmenevät ruostumises-
ta aiheutuneet vauriot tai korroosiosta ai-
heutuneet syöpymiset runkomateriaalissa. 
Sinkityissä teräsosissa ja alumiiniosissa 
tapahtuvat normaalit muutokset hapettu-
misen takia eivät ole takuun alaisia. Iha-
nin-markiiseille myönnetty takuu ja TecDec 
Marketing Oy:n vastuu rajoittuu rungon osal-
ta virheellisen materiaalin korvaamiseen. 
TecDec Marketing Oy ei vastaa uuden osan 
asennuskuluista tai sen vaihdosta aiheutu-
neista matkakuluista. Ruostumattomuusta-
kuu ei koske kiinnityspultteja tai -ruuveja. 

Takuu ei korvaa virheellisestä käytöstä, 
asennuksesta tai ohjeiden vastaisesta käy-
töstä aiheutunutta ruostumista. Takuu ei 
korvaa normaaleista ilmasto-olosuhteista 
poikkeavien syöpymistä ja/tai ruostumista 
aiheuttavien tekijöiden aiheuttamia vahin-
koja. Markiisin käyttäjän on huolehdittava, 

että markiisin runkoon ei jää syövyttäviä 
kemiallisia aineita. Tarvittaessa markiisin 
runko on puhdistettava. Valmistaja antaa 
tarvittaessa ohjeet rungon puhdistamiselle. 
Syövyttävien ja kemiallisten aineiden jäämi-
nen runkoon ja puhdistuksen laiminlyömi-
nen aiheuttaa takuun ja TecDec Marketing 
Oy:n vastuun raukeamisen. Takuu ei korvaa 
apukiinnikkeitä ja/tai apurunkoja, jotka eivät 
kuulu markiisille.

SÄHKÖMOOTTORIT JA TARVIKKEET 

Markiisien sähkömoottoreille annetaan vii-
den (5) vuoden takuu. Takuuehdot mootto-
rivalmistajan takuuehtojen mukaan. TecDec 
Marketing Oy vastaa markiisien sähkömoot-
toreista ja markiisien sähkötarvikkeista ai-
noastaan siinä laajuudessa kuin niiden val-
mistaja on antanut niille takuun. Markiiseihin 
oleellisesti liittyvien markiisisähkötarvikkei-
den (automatiikat, ohjauskeskukset, käyt-
tökytkimet tms.) takuu on kaksi (2) vuotta. 
Takuuehdot markiisisähkötarvikkeiden val-
mistajan takuuehtojen mukaan. Takuu ei 
korvaa virheellisestä käytöstä aiheutuneita 
sähkömoottoreiden tai tarvikkeiden rikkou-
tumisia. Takuu ei koske virheellisistä säh-
köasennuksista tai -johdotuksista, jotka ei-
vät ole markiisien valmistajan tai toimittajan 
tekemiä, aiheutuneita rikkoutumisia sähkö 
moottoreissa tai -tarvikkeissa tai itse mar-
kiisissa.

VIAN KORJAUS

Mikäli ostaja haluaa vian korjatuksi, hänen 
on ilmoitettava siitä heti valmistajalle tai vii-
meistään 8 päivän kuluessa siitä, kun vika 
huomattiin tai olisi pitänyt huomata. Laimin-
lyödessään reklamointivelvollisuutensa os-
taja menettää puhevaltansa.



TecDec Marketing Oy, 
Purokatu 9 A, 21200 Raisio
info@ihanin.fi

IHANIN OY:N VASTUUN RAJOITTUMINEN

Jos TecDec Marketing Oy toteaa tuotteen 
virheelliseksi ja vastuu- ja takuuehdot sovel-
tuvat tai TecDec Marketing Oy:n vastuu on 
muutoin voimassa, rajoittuu sen kaikki vas-
tuu siihen, että ostaja saa virheellisen tuot-
teen tilalle uuden.

TecDec Marketing Oy ei vastaa vahingosta, 
joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä (force 
majeure) tai vastaavasta syystä aiheutu-
vasta TecDec Marketing Oy:n vaikutusmah-
dollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta 
tai TecDec Marketing Oy:n toiminnan vai-
keutumisesta. Tällaisina seikkoina voidaan 
pitää esim. sotaa, mellakointia, tulipaloa, 
työtaistelutoimia, luonnon katastrofeja, ylei-
sen tai julkisen kuljetuksen keskeytymistä tai 
energia- tai raaka-ainepulaa. Jonkun edellä 
mainitun seikan vallitessa TecDec Marketing 
Oy on rajoituksetta näiden vastuuehtojen 

mukaisesta vastuusta vapaa, kunnes ylivoi-
mainen este on päättynyt.

TecDec Marketing Oy:n vastuu rajoittuu näis-
sä takuuehdoissa mainittuun ja vastuu on 
voimassa vain näissä vastuuehdoissa mai-
nitulla tavalla. TecDec Marketing Oy ei mis-
sään olosuhteissa ole vastuussa epäsuoris-
ta, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, 
liiketulon tai muun tuoton menetyksestä, ei 
muustakaan taloudellisesta vahingosta eikä 
tuotteen käytön estymisestä aiheutuneista 
vahingoista, olipa vahinko minkä laatuinen 
hyvänsä.

NÄIN TOIMIT TAKUUASIOISSA

Ota takuuasioissa aina ensin yhteys mar-
kiisin myyjään. Ihanin-takuu on lisäetu, joka 
täydentää kuluttajansuojan antamaa tur-
vaa. Ostokuitti on hyvä säilyttää. 


