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Declaration of conformity  (Vaatimustenmukaisuustodistus) 

 
Celotron piirilevyvalmistajat: Elekno Oy sekä Fronti Corp. vakuuttavat (Manufacturer’s Declarations), että langattomat laitteet 
ilmaisimineen ja kaikkine muine oheislaitteineen täyttävät niille asetetut olennaiset vaatimukset sekä CE / direktiivin 1999/5/EC muut 
ehdot (Counsil Directive 1999/5/EC on Radio Equipment and Telecommunication Terminal Equipment).  
 

 

Ehdot: 
 

Celotron Oy ei vastaa virheistä tukkurin, eikä myyjän itse kentälle ilmoittamissa hinnoissa. Mahdollisista virheistä 
johtuneista asiakkaiden lisäkustannuksista, myyjän mahdollisissa verojen laskennassa tapahtuneista tai muista 
hintavirheistä tuotetiedoissa. Varaamme oikeuden tuote, hinta- ja valikoimamuutoksiin. Tuotteen / tuotteiden 
ulkonäkö (verrattuna markkinointi materiaaliin) saattaa vaihtuneesta toimittajasta, tuotannollisesta tms. syystä johtuen 
muuttua, ilman eri ilmoitusta.  Mikäli jonkin tuotteen perus ominaisuuksissa ilmenee selkeä muutos, ilmoittaa Celotron 
Oy asiasta aina julkisesti ennakkoon. Celotron Oy noudattaa poikkeuksetta Suomessa yleisesti käytössä olevia, 
valmistajien- ja maahantuojien takuu ehtoja. Asiakkaan tulee vika tapauksissa olla aina ensisijaisesti yhteydessä 
suoraan Celotron Oy:lle tai mahdollista asennus vikaa epäillessään laitteen asentaneeseen tahoon. Kaikilla Celotron 
Oy:n itse valmistamilla tuotteilla on 24kk valmistus- ja materiaali (komponentti) viat kattava takuu. Kaikilla Celotron 
Oy:n itse valmistamilla ja maahantuomilla, keskuksiimme kaapelein kytkettävillä antureilla on 24kk valmistus- ja 
materiaali (komponentti) viat kattava takuu. Kaikilla Celotron Oy:n itse maahantuomilla videovalvonta tuotteilla on 
12kk valmistus- ja materiaali (komponentti) viat kattava takuu ja tuon ajan jälkeen vielä erillinen 12KK tehdas takuu. 
Erillisen tehdas takuun edellytyksenä on että asiakas lähettää laitteen omakustanteisesti valmistajalle korjattavaksi / 
vaihdettavaksi. Takuu ei kata:  asiakkaan / loppukäyttäjän itse aiheuttamia vikoja / vahinkoja (väärä kytkentä, 
asennus tapa, paikka tms.) eli asiakkaan omasta syystä rikkoontuneita laitteita tai järjestelmiä. Takuu ei myöskään 
korvaa viallisen laitteen asennuksesta, purusta, vaihdosta, matkoista, tuhoutuneesta omaisuudesta, vikahälytyksistä 
tms. laitteen omistajalle tai mahdollisille muille osapuolille syntyneitä suoria eikä epäsuoria kuluja. Takuu korvaa 
komponentti, suunnittelu tai valmistus vian takia rikkoutuneen / rikkinäisen tuotteen tilalle uuden laitteen mikäli 
viallinen laite on alle 6kk vanha, videotallennus tuotteissa 4kk ja sitä vanhemmissa tapauksissa, tapauskohtaisesti 
joko laite huolletaan Celotron Oy:llä, vaihdetaan välittömästi tehdas huollettuun takuun alaiseen tuotteeseen tai 
kokonaan uuteen tuotteeseen Celotron Oy:n parhaaksi katsomalla tavalla, kuitenkin siten että viallisen laitteen 
omistava asiakas kärsii takuun alaisesta viasta / sen aiheuttamasta katkoksesta ym. käytöstä vahinkoa 
mahdollisimman vähän (yksittäiskomponentti vaihto, laitteen omistajan omasta toimesta tms. ratkaisu). Celotron Oy 
varaa oikeuden neuvotella viallisen laitteen omistajan kanssa aina suoraan, ilman välikäsiä jotta voidaan sopia 
asiakkaan kannalta helpoimmasta ja Celotron Oy:n näkökannalta järkevimmästä mahdollisesta tavasta hoitaa laite 
nopeasti ja kuntoon. Viallisen tuotteen tilalle luovutetun laitteen takuu aika määräytyy aina ja poikkeuksetta 
alkuperäisen järjestelmän, asiakkaan virallisen ostokuitin, ostopäivän mukaan. Voimassa olevan takuun / tuotteen 
vaihdon ehtona on myyjäliikkeen aito, päivätty ostokuittikopio liitettynä viallisen tuotteen palautuksen mukana. Kaikki 
vialliset tuotteet kerätään tarkan laadunvalvonnan / siitä johtuvien jatkotutkimusten takia Celotron Oy:lle takaisin. 
Mikäli jälleenmyyjä tai tukku vaihtaa ilman viallisen tuotteen palautusta ja / tai  Celotron Oy:n erillistä suostumusta / 
konsultointia, tuotteen itse asiakkaalleen uuteen, ei Celotron Oy ole tällöin millään tapaa velvoitettu korvaamaan ko. 
tuotetta / tuotteita, saatikka vaihdosta mahdollisesti syntyneitä asennus, matka tai muita kuluja. Myyjä / vaihdon 
suorittanut taho on tällöin itse vastuussa tekemästään vaihdosta. Copyright: Celotron Oy 
 

HUOM:  MIKÄLI MAHDOLLISEN TAKUU VAIHDON SUORITTAA JOKU MUU KUIN LAITTEEN YKSITYNEN 
OMISTAJA ITSE, (asiakas tilannut esim. ulkopuoliselta asentajalta laitteen purkamisen / uudelleen asennuksen) 
CELOTRON OY EI MAKSA MITÄÄN SIITÄ SYNTYVIÄ ASENNUSLIIKKEEN YM. KOLMANSIEN OSAPUOLTEN 

KULUJA, VAAN NE JÄÄVÄT AINA JA POIKKEUKSETTA, ASIAKKAAN ITSE MAKSETTAVIKSI. 

Tämä on vakiintunut, lainvoimainen käytäntö kaikilla kotimaisilla turva-alan sekä kulutus elektroniikan maahantuojilla 
ja / tai valmistajilla, ehto ei siis ole käytössä ainoastaan Celotron Oy:llä. 

 

Yhteystiedot 

 

Valmistaja: 

  Celotron Oy   

  Yrittäjänkulma 5   

  33710 Tampere 

  FINLAND  

  

  web.  www.celotron.com 

  mail.  info@celotron.com                  

  Hotline. 24/7     +358 600 98 777 (1,5Eur/min+mahd.ppm/Fin)      

  fax. 24/7  +358 3 2831 500 


