Toimitus- ja asennusehdot
Toimitus: Saavumme paikalle sovitun aikaikkunan aikana (esim. klo 16-18 välillä). Soitamme ennen toimitusta.
Mahdollisen esteen tai myöhästymisen sattuessa Kodintek Oy:llä on oikeus aikataulunmuutoksiin, mutta ilmoittaa
asiakkaalle siitä puhelimitse. Asiakkaan tulee ilmoittaa etukäteen toimitukseen vaikuttavista tekijöistä, kuten
ovisummerit, kerrokset, hissit, lemmikit yms. Lemmikit tulee olla pois asentajien tieltä turvallisuussyistä. Varmista, että
kuljetusautolla on esteetön pääsy perille ja että mahdolliset esteet sisään kannolle on poistettu. Asiakkaan tulee
huolehtia lattioiden suojaamisesta, sillä kuljettajat eivät poista jalkineitaan työturvallisuussyistä, sekä laitteet voivat
aiheuttaa jälkiä lattiaan. Kuljetetut tavarat tuodaan niin pitkälle kuin paketissa pystyy tuomaan, (erikseen voi tilata
pakkauksesta purun ja jätteiden poisviennin, asennuksiin tämä kuuluu)
Vanhojen tuotteiden kierrätys: Toimituksen yhteydessä voimme huolehtia vanhat laitteet kierrätykseen lisäpalveluna.
Kierrätettävät tuotteet tulee olla irti kytkettynä ja lähtövalmiina kun saavumme paikalle. (Asennuspalveluun sisältyy
vanhan laitteen irti kytkeminen)
Asennukset: Asentajamme asentavat ostamasi tuotteet niille varattuun ja valmisteltuun tilaan ja kytkevät olemassa
oleviin sähkö- ja vesiliitäntöihin. Tarkistavat, että tuote seisoo tasaisesti ja että tuote toimii oikealla tavalla. Asiakas
vastaa itse laitteen turvallisesta ja oikeanlaisesta käytöstä, sekä kaikista tilan rakenteista ja niiden takana olevista
mahdollisista putkista/johdoista. Asiakkaan tulee perehtyä laitteen käyttöohjeisiin ennen käyttöä. Mahdollisen vuodon
tai muun epäilyttävän tilanteen sattuessa asiakkaan tulee viipymättä ottaa yhteyttä asennusliikkeeseen ensisijaisesti 7
vuorokauden sisällä asennuksesta. Kodintek Oy vastaa pesulaitteissa vain koneen letkun liitoskohdasta, ei muusta
putkistosta tai laitteen vioista. Lieden asennuksissa vain oikeanlaisesta kytkennästä. Lisätarvikkeet, kuten vuotosuojat,
imusuojat, pidemmät johdot/putket, yms. eivät sisälly hintaan. Asentajalla on mahdollisesti valikoima lisätarvikkeita
mukanaan, joita voi ostaa erikseen.
Astianpesukone – Muista ottaa huomioon:
Tarkista tuotteen mitat, että se mahtuu ja soveltuu sille varattuun tilaan. Sähkö-, vesi- ja viemäriliitäntöjen pitää olla valmiina, asennuskelpoisia ja
tarpeeksi lähellä laitetta, jotta laitteen omat letkut riittävät. Kaapistojen läpivedot tulee olla tehtynä, kun asentaja saapuu paikalle. Aquastopilla
varustetut tiskikoneet tarvitsevat läpivetoa varten aukon, joka on halkaisijaltaan n. 10cm. Laitteen alla olevan lattian/rakenteen tulee olla vähintään
lattiatasolla, ei alapuolella. Asiakas vastaa itse keittiön omista mahdollisista rakenteista ja sokkeleista. Vesiliitäntään täytyy olla kytkettynä toimiva
sulkuhana. Asentajamme eivät asenna koneita ilman tulvasuojaa tai jos paikka ei täytä muilta osin vaatimuksia. Vesiliitoksia tulee seurata vähintään 3
ensimmäistä pesukertaa. Asiakas vastaa tuotteen ja sulkuhanan turvallisesta ja oikeanlaisesta käytöstä. Mahdollisen vuodon sattuessa asiakkaan tulee
ensisijaisesti ja viipymättä ottaa yhteyttä asennusliikkeeseen 7 vuorokauden sisällä asennuksesta.
Liesi – Muista ottaa huomioon:
Tarkista lieden mitat ja että uusi liesi mahtuu sille varattuun tilaan. Varmista, että lieden kytkentään on ohjattu oikea jännite. Asennusliike ei vastaa
talon muista sähköistä, vaan ainoastaan laitteiden oikeanmukaisesta kytkennästä. Uuden laitteen kytkemisessä voidaan tarvita uusia lisätarvikkeita,
kuten kaapeleita, jakorasioita ym., jotka myydään erikseen. Huonokuntoinen kaapeli tulee vaihtaa erillisenä palveluna. Huonokuntoiseen kaapeliin ei
kytketä liettä. Jos lieden kaatumisestettä ei pystytä/haluta asentaa, vastaa asiakas tältä osin lieden turvallisuusriskeistä.
Jää/Pakastinkaappi – Muista ottaa huomioon:
Tarkista että paikka, johon jää-/pakastinkaappi asennetaan, on tarpeeksi suuri ja soveltuu laitteelle. Varmista, että sähköliitäntä on tarpeeksi lähellä
kaapin asennuspaikkaa, jotta kaapin omat johdot riittävät. Tarkista kumpaan suuntaan haluat oven avautuvan. Tarvittaessa voit oston yhteydessä tilata
kätisyydenvaihdon. Asentajamme eivät asenna kylmälaitteita ilman tulvasuojaa kaapiston sisään upotettuna, ellei kyseessä ole ns. märkätila.
Suosittelemme aina tulvasuojaa kylmälaitteen alle.
Pyykinpesukone – Muista ottaa huomioon:
Tarkista, että tila, johon olet suunnitellut asentaa laitteen, on tarpeeksi suuri ja soveltuu laitteelle. Tarkista, ettei kaato ole liian suuri kyseiselle
pesukoneelle. Varmista, että vesi- ja viemäriliitännät ovat tarpeeksi lähellä, jotta asennus voidaan suorittaa laitteen omilla johdoilla ja letkuilla.
Mahdolliset seinien ja kaappien läpivedot tulee olla tehtynä ennen asentajan saapumista. Vesiliitännässä täytyy olla valmiina toimiva sulkuhana.
Mikäli pyykinpesukoneen päälle asennetaan kuivausrumpu, on asiakkaan hankittava välisarja erikseen. Vesiliitoksia tulee seurata vähintään 3
ensimmäistä pesukertaa.
Kuivausrumpu – Muista ottaa huomioon:
Tarkista, että tila, johon olet suunnitellut kuivausrummun laitettavan, on tarpeeksi suuri ja soveltuu laitteelle. Varmista, että sähköliitäntä on tarpeeksi
lähellä asennuspaikkaa. Mikäli kuivausrumpu asennetaan pyykinpesukoneen päälle, on siihen hankittava asennukseen tarvittava välisarja. Jos
välisarjaa ei haluta asennettavan, asiakas vastaa itse mahdollisista turvallisuusriskeistä.
Erillisuuni ja liesitaso – Muista ottaa huomioon:
Tarkista, että tila, johon olet suunnitellut laitteen asennettavan, on tarpeeksi suuri ja soveltuu laitteen asennukselle. Varmista, että kytkentään on
ohjattu oikea jännite. Asennusliike ei vastaa talon muista sähköistä, vaan ainoastaan laitteiden oikeanmukaisesta kytkennästä. Uuden laitteen
kytkemisessä voidaan tarvita uusia lisätarvikkeita, kuten kaapeleita, jakorasioita ym., jotka myydään erikseen. Huonokuntoinen kaapeli tulee vaihtaa
erillisenä palveluna. Huonokuntoiseen kaapeliin ei kytketä laitetta.
TV asennukset:
Kytkemme television olemassa oleviin sähkö- ja antenniliitäntöihin. Kiinnitämme television mukana tulleeseen jalustaan tai liikkeestä erikseen
hankittuun ja hyväksyttyyn kiinnitystelineeseen. Varmista, että kiinnike on sopiva televisiosi kanssa. Asiakas vastaa tilan rakenteista ja että televisio
ja mahdolliset lisälaitteet mahtuvat ja soveltuvat suunniteltuun paikkaan. Haemme televisioon kanavat ja varmistamme tuotteen toimivuuden.
Oheislaitteiden asennukset eivät sisälly palveluun vaan niistä laskutetaan erikseen.
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