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Onneksi olkoon!
Valitsemasi Mitten vinyyliverhous takaa laadun ja toimimisen, joka kestää eliniän…kerromme
siitä nyt kirjallisesti!
Mitten on vankasti perustettu vinyyliekstruusioyritys, joka on toiminut vuodesta 1959 lähtien.
Teollisuusjohtajana tuotantolaitteistomme edustavat kaikkein edistyksellisintä teknologiaa ja
tuotteemme on testattu korkeimpien standardien mukaisesti.
Mitten valmistaa vinyyliverhouksia, kamanoita ja lisätarvikkeita, joiden kestävyys on
erinomainen kehittyneen muotoilun ja korkean laadunvalvonnan ansiosta.
Uuden investointisi suojaamiseksi, käytä hetki aikaa täyttääksesi ”asennustodistuksen”. On
tärkeää, että luet tämän asiakirjan huolellisesti, jotta ymmärrät koko vakuutussuojan
kattavuuden.

MITTEN ELINIKÄINEN, MUUNTAMATON, SIIRRETTÄVÄ JA RAJOITETTU TAKUU
Mitten ylpeänä takaa alkuperäisen verhouksen niin pitkäksi aikaa, kun alkuperäinen ostaja on sen omaisuuden
omistaja, johon tuotteitamme sovelletaan. Mainituilla tuotteilla ei ole valmistusvikoja. Mitten korjaa kaikki tämän
takuun piiriin kuuluvat tuoteviat, ILMAN, ETTÄ TÄSTÄ KOITUU KULUJA ALKUPERÄISELLE
OMISTAJALLE, jos viasta ilmoitetaan siihen liittyvien ehtojen mukaisesti.
Tämän takuun elinikäisen ja muuntamattoman vakuutussuojan on tarkoitettu kattamaan yksin asunnonomistajat.
Jos kyseessä on esimerkiksi verhous, joka on ostettu tai asennettu omistajien perusteella, kuten yhtiöt, hallitukset,
asunto-osakeyhtiöt tai toimitilat, joita yksittäiset asunnonomistajat eivät käytä asuinpaikkanaan, takuuaika on
viisikymmentä vuotta verhouksen asentamisesta ja se on muuntamaton tämän ohjeen mukaisesti. Niille ostajille
tai kokonaisuuksille, joille ennalta määrätty vakuutussuoja on voimassa, alkuperäinen ostaja voi siirtää takuun
uudelle omistajalle tässä esitettyjen ehtojen mukaisesti, jolloin se kattaa viidenkymmenen vuoden aikajakson
verhouksen asentamisesta (muuntamaton, kuten tässä esitetty).
RAEKUUROJEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT
Jokainen Mitten-verhouksen osa on valmistettu erinomaisella iskunkestävyydellä. Mitten takaa alkuperäiselle
omistajalle, että jos verhoukseen aiheutuu vahinkoa raekuuron seurauksena, Mitten tarjoaa korvaavaa materiaalia,
joka kattaa ne osat, joihin vahinko on kohdistunut, mikäli tällainen vahinko ei kuulu asunnonomistajien
vakuutuskirjaan tai muun vakuutuksen piiriin. Asunnonomistaja vastaa kaikista asennus-, työstämis- ja
rahtimaksujen maksamisesta.
ULKOASUN KULUMINEN
Termi ”ulkoasun kuluminen” tarkoittaa verhouksen värin ulkonäköä ja se ei koske suoruutta, tasaisuutta tai
verhouksessa esiintyvää pintaa. Ulkoisten elementtien altistumisen voidaan odottaa aiheuttavan asteittaista ja
tasaista värinmuutosta. Tämä voi vaihdella maantieteellisen sijainnin ja seinän altistumisen mukaan. Mitten takaa,
että sen tuotteet kuluvat ulkoasun mukaisesti. Vika määritellään mahdolliseksi kulumismuutokseksi, joka tapahtuu
tietyllä seinäaltistuksella tavalla, joka vaihtelee paneelista toiseen (ruudukon vaikutus). On normaalia, että
kulumista kestävällä verhousmateriaalilla on vähäisiä ja esteettömiä sävyeroja paneelin takapuolen (tai
varjostuslinjan) alapuolella - sekä suojattujen räystäiden ja ulkonemien alapuolella.

VÄRIKYLLÄINEN KATE
Harkintansa mukaan Mitten määrittää, kärsiikö verhous epänormaalia haalistumista tai luonnollista kulumista.
Tämä päätös perustuu siihen, onko verhouksessa värin muutos, joka ylittää Hunter-yksiköt ASTM D2244:n
mukaisesti laskettuna. Korkealuokkaiset värit taataan 3 Hunter-yksikön haalistumista vastaan. Standardivärit
taataan 4 Hunter-yksikön haalistumista vastaan. Haalistumistakuu kestää niin kauan kuin Mittenin elinikäinen
rajoitettu takuu on voimassa ja omaisuuden siirron yhteydessä Mittenin elinikäinen rajoitettu takuu jatkuu
kattavuuden ehtojen perusteella. Tämä takuu ei koske verhoukseen liittyvää normaalista kulumisesta johtuvaa
värimuutosta.
TÄMÄN TAKUUN EHDOT
Tämä takuu kattaa vain vinyyliverhouksessa ja lisätarvikkeissa esiintyviä vikoja. Takuu ei kata tuotteille
aiheutuneita vahinkoja, jotka johtuvat viallisesta asennuksesta, rakennusratkaisuista, rakennusvioista (mukaan
lukien perustus ja seinät), tulipalon, tuulen, tulvan, salaman tai muiden vastaavien vaikutuksesta, tahallisista
teoista, kohtuullisen ylläpidon puuttumisesta ja välttämättömästä huollosta, vahingossa tapahtuneesta vahingosta
tai huolimattomuudesta tai altistumisesta ilmakehän saasteille, happosateelle, suolaamiselle, haitallisille
kemikaaleille tai höyryille. Mitten vinyylinen verhous ja lisätarvikkeet eivät ole oikeutettuja takuuseen siinä
tapauksessa, kun lämmönlähteet, kuten grillaamiset, argonkaasulasiyksiköt tai muut kohteet, jotka voivat heijastaa
lämpöä yli 71º celsiusastetta (160 ºF), ja jotka sijaitsevat lähellä asennettuja vinyylituotteita.
Jos asunnonomistaja laiminlyö kiinteän vinyyliverhouksen pinnan puhtaanapidon ja sallii näin haitallisen
pinnanmuodostuksen, seinän ulkonäön palauttaminen raikkaan näköiseksi ja puhtaaksi voi olla vaikea tehtävä.
Tällaisissa tapauksissa asia on tällöin nimenomaan asunnon omistajien vastuulla eikä Mittenin tai
asennusyrityksen vastuulla pitää seinäpinta puhtaana ja raikkaan näköisenä.
MUUTOKSENHAKU
Jos tuotteessa on tämän takuun piiriin kuuluvia valmistusvirheitä, Mitten hoitaa aiheutuneet kustannukset ja auttaa
(materiaali ja työvoima) korjaamaan tai korvaamaan viallisen vinyyliverhouksen ja lisätarvikkeiden viallisen osan
tai osia.
Kaikki takuutyöt suoritetaan Mittenin tai Mittenin valitseman nimitetyn edustajan toimesta. Korjaus tai
korvaaminen, jota Mitten ei ole valtuuttanut, vapauttaa Mittenin kaikista tuotteisiin liittyvistä takuuvelvoitteista.
Kaikki takuutyöt suoritetaan viimeistään sata kuusikymmentä (160) päivää ilmoituksen vastaanottamisen jälkeen,
ellei haitalliset sääolosuhteet estä korjausta tai korvaamista sadan kuudenkymmenen (160) päivän aikana. Jos näin
on, korjaus tai vaihto suoritetaan heti 160 päivän jakson jälkeen, kun sääolosuhteet sen kohtuullisesti sallivat.
Korjaukset suoritetaan asiakkaan ja nimetyn edustajan yhteisesti sovittuna aikana. Mitten pidättää itsellään
oikeuden lopettaa tai muuttaa mitä tahansa sen tuotteita, mukaan lukien niiden värit, ilmoittamatta siitä
asunnonomistajalle / kuluttajalle, eikä se ole vastuussa asunnonomistajalle / kuluttajalle lopettamisesta tai
muutoksesta, eikä Mitten ole vastuussa siitä, että korvaava materiaali voi vaihdella väriltään tai kiilloltaan
verrattuna alkuperäisiin tuotteisiin normaalin kulumisen seurauksena. Jos Mitten korvaa minkä tahansa takuun
piiriin kuuluvan materiaalin, se voi korvata Mittenin nimeämiä tuotteita laadultaan tai hintaluokaltaan
vertailukelpoisina, jos alun perin asennettu tuote on lopetettu tai muutettu.
Mittenillä on yksinomainen harkintavalta päättää, onko verhous kärsinyt normaalista kulumisesta. Siinä
tapauksessa, että verhous on kulunut siinä määrin, että se on Mittenin määrittelemänä normaalia suurempaa, Mitten
on valinnaisesti joko soveltava erityisen päällystyksen minkä tahansa verhouksen päälle, joka on määritetty
kulumista kestäväksi tai se suorittaa tarvittavat korjaukset edellä kuvatulla tavalla.
MUUTOKSENHAKU, JOKA ON TÄSSÄ ESITETTY, KOSKEE YKSINOMAAN JOKO NIMENOMAISIA
TAKUITA, EPÄSUORIA TAKUITA, KAUPALLISUUTEEN LIITTYVIÄ TAKUITA TAI MUITA SEN
TAPAISIA JA NIIHIN LIITTYVIÄ RIKKOMUKSIA. MITTEN EI TEE NIMENOMAISIA TAKUITA MUITA
KUIN MITÄ NÄISSÄ ASETUKSISSA ON SÄÄDETTY. MITTEN ON VELVOLLINEN VASTAAMAAN
ERITYISISTÄ, VÄLILLISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI MERKITTÄVISTÄ VAHINGOISTA.
Jotkut toimivallat eivät salli satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten edellä
mainitut rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua. Tämä takuu antaa sinulle erityisiä laillisia
oikeuksia ja sinulla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat eri toimivaltojen mukaan.

TÄMÄN TAKUUN SUORITTAMISEN MENETTELY–ALKUPERÄINEN OMISTAJA
Tämän takuun suorittamisen menettely on yksinkertainen. Jos sinusta tuntuu, että tuotteessamme on
valmistuksesta johtuvia virheitä, kirjoita vain osoitteseen: Warranty Claims / Takuuvaatimukset, attention of
Quality Assurance Manager, P.O. Box 2005, 70 Curtis Avenue North, Paris, Ontario, Canada, N3L 3T2 ja selitä
lyhyesti valituksesi. Valituksen mukana on oltava todiste ostosta ja asennuksesta sekä todiste omistusoikeudesta.
Asiaan liittyviä valokuvia väitetystä virheestä voidaan vaatia yhdessä näytteen kanssa laboratorioanalyysiä varten.
JOS ET ASU POHJOIS-AMERIKASSA SUOSITTELEMME OTTAA YHTEYTTÄ MAAHANTUOJAAN TAI
VERHOUKSEN ASENTANEESEEN YRITYKSEEN, HE AUTTAVAT TEITÄ REKLAMAATION TEOSSA.
TÄRKEÄÄ: KAIKKI TÄMÄN TAKUUN MUKAISET VAATIMUKSET TULEE RAPORTOIDA
MITTENILLE KUUDENKYMMENEN (60) PÄIVÄN KULUESSA SIITÄ PÄIVÄMÄÄRÄSTÄ, JOLLOIN
VIRHE ENSIMMÄISEN KERRAN LÖYDETTIIN TAI SEN AJATELTIIN SUUNNILLEEN LÖYTYNEEN.
Mitten vastaa kohtuullisen ajan kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Lisäksi Mitten pidättää itsellään oikeuden
tarkastaa tarvittaessa vahingot tai viat kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun vaatimus on tehty.
TAKUUN REKISTERÖINTI
Ostajan ja asentajan on täytettävä ja allekirjoitettava liitetty takuun rekisteröintikortti ja se on palautettava
Mittenille 30 päivän kuluessa asennuksen päättymisestä. Lähetä postia osoitteeseen Mitten, PO Box 2005, 70
Curtis Avenue North, Paris, Ontario, Canada, N3L 3T2. Takuun rekisteröimättä jättäminen ei mitätöi takuuta,
mutta tämän takuun rekisteröinti vahvistaa asennuksen päivämäärän ja on etu sinulle, varsinkin jos alkuperäinen
ostotodistus katoaa. On hyvä idea säilyttää ostotodistus siinä tapauksessa, jos lähetät takuuvaatimuksen.
Vaihtoehtoisesti voitte toimittaa rekisteröinnin maahantuojalle: Vinyylitalo Oy, Paloluomantie 84, 61360 Mieto ja
me lähetämme sen eteenpäin tehtaalle. Vinyylitalo Oy:llä on myös kaikki tehdyt kauppasopimukset tallennettuna
tietojärjestelmään.
TAKUUN SIIRTÄMINEN–SEURAAVA OMISTAJA
Tämä takuu on siirrettävissä uudelle omistajalle. Takuun siirtyessä takuun voimassaoloaika on viisikymmentä (50)
vuotta alkuperäisestä ostopäivästä / asennuksesta, ja se hoidetaan tässä takuussa ilmoitetulla tavalla. Alkuperäinen
ostaja on velvollinen jättämään takuukortin liitteenä olevalla ostotodistuksella seuraavalle omistajalle.

MITTEN
Tämän tarkoituksena on todistaa, että Mitten vinyyliverhoilu, kamanat ja/tai lisätarvikkeet on
asennettu asuntoon:
Nimi:______________________________________________________________________
Osoite:_____________________________________________________________________
Assennuspäivä:_______________________________________________________________
Asunnon omistaja:____________________________________________________________
Urakoitsija:__________________________________________________________________

MITTEN
RAKENNUSTARVIKKEET

TAKUUVAATIMUSTEN AIKATAULU
Valituksen tekijä: Alkuperäinen ostaja, seuraava omistaja
(jossa Mitten on saanut ajoissa ilmoituksen siirrosta, kuten edellä mainittu.)
_____________________________________________________________________
Vuosien määrä (alkuperäisen
Kustannusten prosenttiosuus
asennuksen jälkeen), josta valitus tehty
Mittenin kannattamana
_____________________________________________________________________
Alkuperäisen omistajan eliniän
100%
_____________________________________________________________________
Aikataulu takuun siirron yhteydessä
_____________________________________________________________________
0-5 vuotta
100%
_____________________________________________________________________
6 vuotta
90%
_____________________________________________________________________
7 vuotta
80%
_____________________________________________________________________
8 vuotta
70%
_____________________________________________________________________
9 vuotta
60%
_____________________________________________________________________
10 vuotta
50%
_____________________________________________________________________
11 vuotta
40%
_____________________________________________________________________
12 vuotta
30%
_____________________________________________________________________
13 vuotta
20%
_____________________________________________________________________
14 – 50 vuotta
10%
_____________________________________________________________________
yli 50 vuotta
-0_____________________________________________________________________

MITTEN VINYYLIVERHOUKSENNE ON KAUNIS.
TÄSSÄ OHJEET SEN HOITAMISEKSI:

Vaikka Mitten vinyyliverhous on lähes huoltovapaa, se tulee likaiseksi samoin kuin juuri maalattu talo tai uusi
auto tai jokin muu tuote, joka on alttiina ilmakehän olosuhteille. Yleensä Mittenin kiinteä vinyyliverhous voidaan
puhdistaa tyydyttävästi käyttämällä puutarhaletkua.
Jos tämä ei riitä, suosittelemme seuraavia toimenpiteitä:
1. Asenna puutarhaletku esimerkiksi pehmeäharjalliseen, pitkävartiseen autonharjaan.
2. Jos maaperä on vaikeasti käsiteltävää (kuten usein esiintyy teollisuusalueilla, seuraava puhdistusliuos toimii
hyvin: 1/3 pesuainetta (esim. Tideä) + 2/3 trinatriumfosfaattia (esim. Soilaxia) + 1 gallona vettä (3,79 litraa).
Tietyillä maantieteellisillä alueilla, joissa home voi olla ongelma, korvaa yksi neljännesgallona 5-prosenttisella
natriumhydrokloridilla (esim. Clorox) yhdelle neljännekselle vettä yllä esitetyn ohjeen mukaisesti.
Jos talo on erittäin likainen, on suositeltavaa aloittaa pesu pohjasta ja mennä huipulle huuhtelemalla usein.
Puhdistusliuoksilla on oltava mahdollisuus seisoa verhoilun pinnalla useita minuutteja ennen huuhtelua.

LIKA
Purukumi

Värikynä

PUHDISTUSAINEET* LIKA
Fantastik, Murphyn öljysaippua
tai yhdistelmä:
etikkaa (30%) ja vettä (70%)

PUHDISTUSAINEET*

Home

Fantastik, Murphyn
öljysaippua tai yhdistelmä:
etikkaa (30%) ja vettä (70%)

Moottoriöljy

Fantastik, Lysol, Murphyn
öljysaippua tai Windex

Maali

Brillo Pad tai pehmeä pesu

Lestoil

DAP (öljypohjainen tiiviste) Fantastik
Huopakynä

Fantastik tai vesipohjaiset
puhdistusaineet

Lyijykynä

Pehmeä pesu

Ruoho

Fantastik, Lysol, Murphyn
öljysaippua tai Windex

Ruoste

Fantastik, Lysol, Murphyn
öljysaippua tai Windex

Fantastik, Lysol, Murphyn
öljysaippua tai Windex

Terva

Pehmeä pesu

Pehmeä pesu

Pintamaa

Litiumrasva
Öljy

Fantastik, Lysol tai Murphyn
öljysaippua

Noudata puhdistusaineisiin liittyvää varovaisuutta ja noudata niitä koskevia ohjeita. Suojaa pensaat suoraan
kosketuksesta puhdistusaineisiin.
*Mitten ei hyväksy omia tuotteita tai prosesseja eikä takaa tässä mainittuja tuotteita. Viittaus omistettuihin nimiin
on vain havainnollistamistarkoituksessa eikä sitä ole tarkoitettu merkitseväksi, että ei ole yhtä tehokkaita
vaihtoehtoja.

Irrota tämä osa ja kiinnitä se sisällä tulevaan kirjekuoreen tällä osoitteella.
Huomaa! Posti ei toimita ilman kirjekuorta.

MITTEN Building Products
Warranty claims / Takuuvaatimukset
Attn. Quality Assurance Manager
P.O. Box 2005
70 Curtis Avenue North
Paris, Ontario
N3L 3T2
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