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Moll bauökologische Produkte GmbH (jatkossa ”Moll”) myöntää Mollin pro clima -vakiotuotteille (jatkossa ”tuote”) rajoitetun valmistajan takuun kohdassa 4 mainituksi ajaksi 
kohdassa 2 mainitulle edunsaajalle tässä takuusopimuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti.

Takuun edunsaajalla tarkoitetaan asiakasta, joka on hankkinut tuotteen suoraan Mollilta sekä tämän lopullista, tuotteita asentavaa asiakasta, mikäli hän voi osoittaa hankki-
neensa tuotteen Mollin suoralta asiakkaalta (jatkossa ”edunsaaja”). Tositteeksi riittää ostokuitti tai – mikäli kirjallista sopimusta ei ole tehty – lasku (jatkossa ”tosite”).

Takuutapauksesta on tämän takuutodistuksen mukaisesti kyse vain silloin, kun kohdassa 4 mainitun takuuajan sisällä tuotteen ominaisuuksissa havaitaan poikkeavuus hank-
kimisajankohtana voimassa oleviin Mollin ilmoittamiin spesifikaatioihin verrattuna eikä tämä poikkeavuus johdu virheestä tuotteen käytössä, erityisesti käyttö-, huolto- tai 
työstöohjeiden huomioimatta jättämisestä, tai tuotteeseen kohdistuneista ulkoisista vaikutteista. Moll kieltäytyy nimenomaisesti tarjoamasta tätä laajempaa takuuta.

Tuotteiden takuuaika alkaa Mollin myytyä tuotteen ensimmäiselle asiakkaalle ja päättyy kuuden vuoden kuluttua tästä ajankohdasta. Takuuaika pidentyy kymmeneen vuoteen 
Mollin myytyä tuotteet ensimmäiselle asiakkaalle, jos tuotteiden asennus tapahtuu ainoastaan yhdessä pro clima -vakiotuotteiden kanssa, mikäli pro clima -järjestelmään 
kuuluu sovelluksessa käytettäviä tuotteita..

Jos kohdassa 4 mainitun takuuajan sisällä ilmenee kohdan 3 mukainen takuutapaus, edunsaajan on ilmoitettava siitä Mollille kirjallisesti kohdan 4 mukaisen takuuajan sisällä 
välittömästi, mutta viimeistään neljäntoista kalenteripäivän kuluessa poikkeavuuden havaitsemisesta, ja esitettävä tarvittava tosite.

Jos edunsaaja on ilmoittanut Mollille kohdan 3 mukaisesta takuutapauksesta kohdassa 4 mainitun takuuajan sisällä asianmukaisesti kohdassa 5 kuvatulla tavalla, Moll oman harkintansa 
mukaan joko toimittaa omalla kustannuksellaan korvaavan tuotteen puutteellisen tuotteen käyttöpaikalle tai korjaa tuotteessa havaitun puutteen. Mikäli tuote on jo asennettu, Moll 
harkintansa mukaan joko hyvittää todistetut, kohtuulliset asentamisessa ja purkamisessa aiheutuvat kustannukset tai antaa asennuksen ja purkamisen kolmannen osapuolen tehtäväksi. 
Korvausvaatimukset esittävän edunsaajan on toimitettava Mollille omalla kustannuksellaan sitova hinta-arvio ja hankittava Mollilta päätös siitä, korvaako Moll aiheutuvat kustannukset 
vai antaako se asennuksen ja purkamisen itse kolmannen osapuolen toteutettavaksi.

Kohdan 6 mukaiset takuuvaateet vanhentuvat vuoden kuluttua niiden esittämisestä.

Moll ei hyväksy edunsaajalta tai muilta kolmansilta osapuolilta tämän takuusopimuksen puitteissa muita vaateita. Erityisesti Moll ei ole vastuussa tuotteessa olevasta 
viasta mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Tämä takuusopimus ei vaikuta edunsaajan mahdollisiin lakisääteisiin oikeuksiin Mollia kohtaan tai Mollin asiakkaita kohtaan heidän toimiessaan myyjinä.

Kummankin osapuolen yksinomaiseksi tuomioistuimeksi on sovittu Schwetzingen. Moll on kuitenkin oikeutettu tekemään valituksen edunsaajan yleisessä tuomioistuimessa. 
Näihin takuita koskeviin ehtoihin sovelletaan yksinomaan Saksan lakia lukuun ottamatta YK:n yleissopimusta kansainvälisestä tavaran kaupasta (CISG).
Mikäli sopimusehtojen yksittäiset osat ovat lainvastaisia tai niistä tulee lainvastaisia, sillä ei ole vaikutusta muiden säädösten oikeudelliseen pätevyyteen. Osapuolet ovat 
tässä tapauksessa velvoitettuja käymään vilpittömässä mielessä neuvotteluja tavoitteenaan korvata pätemätön määräys pätevällä määräyksellä, joka vastaa mahdollisimman 
hyvin pätemättömän määräyksen taloudellista tulosta. Tämä koskee myös mahdollisia säännöksissä olevia aukkoja.
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