
 

 

 LAKISÄÄTEINEN TAKUU JA KAUPALLINEN TAKUU EUROOPASSA 

 
 Loppuasiakkaalla on sekä lakisääteisen että kaupallisen takuun antama suoja alla esitettyjen 
ehtojen mukaisesti.  
 

1) LAKISÄÄTEINEN TAKUU  

 
Euroopan unionin direktiivin 99/44/EY, annettu 25. toukokuuta 1999, sekä niiden lakien 
mukaisesti, joilla se otetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä, lakisääteistä takuuta (6 kuukautta, 
jos kyseessä on oletettu vaatimustenvastaisuus ja 18 kuukautta, jos kyseessä on osoitettu 
vaatimustenvastaisuus) sovelletaan KitchenAid-tuotteisiin, jotka löytyvät osoitteesta 
http://international.kitchenaid.com ja jotka on ostettu yhdestä alla mainitusta 
27 jäsenvaltiosta:  

 
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kypros, Latvia, Liettua, 
Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, 
Suomi, Tanska, Tšekin tasavalta, Unkari, Viro, Yhdistynyt kuningaskunta. 
  
Sopimuksen mukaisesti KitchenAid Europe Inc. laajentaa lakisääteisen takuun alla mainituista 
maista ostetuille tuotteille: 
Kroatia, Moldova, Montenegro, Serbia, Turkki, Venäjä.  

 
Lakisääteisen takuun lisäksi loppuasiakas hyötyy myös sovellettavien paikallisten lakien 
antamista eduista piilovikojen suhteen.  

 
Takuuaikana KitchenAid Europe Inc. vastaa kaikista kuluista, mukaan lukien työkustannukset, 
varaosat ja postimaksut, koskien kaikkia KitchenAid-tuotteita, jotka löytyvät sivustolta 
http://international.kitchenaid.com, kaikissa yllä mainituissa maissa.  
 

2) TAKUU  

 
Eurooppalainen KitchenAid-takuu täydentää lakisääteistä takuuta ja hyödyttää loppuasiakasta. 
Tämä takuu koskee ainoastaan 27 Euroopan unionin jäsenmaasta ja kuudesta yllä mainitusta 
maasta ostettuja tuotteita.  

 
– Yleiskone 3,3 l, malli 5KSM3311: 5 vuoden takuu 
– Yleiskone 4,8 l, mallit 5KSM125, 5KSM150, 5KSM156, 5KSM175: 5 vuoden takuu 
– Yleiskone 4,8 l, malli 5K45SS: 2 vuoden takuu 
– Yleiskone 6,9 l, malli 5KSM7580: 5 vuoden takuu 
– Yleiskone 6,9 l, mallit 5KPM5, 5KSM7591, 5KSM7990: 1 vuoden takuu 
– Tehosekoitin, malli 5KSB5553: 3 vuoden takuu 
– Tehosekoitin, mallit 5KSB1585, 5KSB5075: 2 vuoden takuu 
- Tehosekoitin, malli 5KSB5080: 7 vuoden takuu 
– Tehosekoitin, malli 5KSB8270: 10 vuoden takuu 
– Monitoimikone, mallit 5KFP0925, 5KFP1335, 5KFP1644: 3 vuoden takuu 
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– Monitoimikone, malli 5KFP1325: 2 vuoden takuu 
– Leikkuri, malli 5KFC3515: 2 vuoden takuu 
– Keitinsekoitin, mallit 5KCF0103, 5KCF0104: 3 vuoden takuu 
– Monitoimikeitin, mallit 5KMC4241, 5KMC4244, 5KST4054: 2 vuoden takuu 
– Sauvasekoitin, malli 5KHB3581: 3 vuoden takuu 
– Sauvasekoitin, mallit 5KHB2571, 5KHB2531: 2 vuoden takuu 
– Sauvasekoitin, malli 5KHBC212: 1 vuoden takuu 
– Sähkövatkain, malli 5KHM9212: 2 vuoden takuu 
– Leivänpaahdin, mallit 5KMT2204, 5KMT4205: 5 vuoden takuu 
– Leivänpaahdin, mallit 5KMT221, 5KMT2116, 5KMT4116: 2 vuoden takuu 
– Vedenkeitin, malli 5KEK1522: 5 vuoden takuu 
– Vedenkeitin, mallit 5KEK1222, 5KEK1322, 5KEK1722: 2 vuoden takuu 
– Mehustin, malli 5KVJ0111: 5 vuoden takuu 
– Mehustin, malli 5KVJ0332: 2 vuoden takuu 
– Kahvinkeitin, mallit 5KES0503, 5KES0504, 5KCM0812, 5KCM0512: 2 vuoden takuu 
– Kahvinkeitin, mallit 5KCG0702, 5KCM0402, 5KCM0802, 5KCM1204: 2 vuoden takuu 
– Kahvinkeitin, malli 5KES2102: 3 vuoden takuu 
– Hiilihapotuslaite, malli 5KSS1121: 2 vuoden takuu 

 
– Artisan-sarjan yleiskoneen, tehosekoittimen, leivänpaahtimen, monitoimikoneen ja 
sauvasekoittimen lisätarvikkeet: 2 vuoden takuu. 



 
 

Kaupallinen takuu alkaa yllä mainittujen tuotteiden ostopäivänä. Myyntikuitti tai lasku toimii 
takuutodistuksena.  
 
Kaupallisen takuun aikana KitchenAid Europe Inc. vastaa kaikista työ- ja 
varaosakustannuksista, lukuun ottamatta postimaksuja, kaikissa Euroopan talousyhteisöön 
kuuluvissa maissa ja siihen kuulumattomissa maissa Euroopassa.  
 
Kun kaupallinen takuu raukeaa, kaikista kuluista vastaa loppuasiakas. Loppuasiakkaan on 
hyväksyttävä huoltoliikkeen ehdottama tarjous. Korjauslaskut on maksettava välittömästi, ilman 
alennuksia.  
 

3) LAKISÄÄTEISEN TAKUUN JA KAUPALLISEN TAKUUN YLEISEHDOT  
 

– Yllä mainitut tuotteet on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön. Jos niitä käytetään 
ammattimaiseen käyttöön, takuu ei ole voimassa. 
 
– Takuu ei koske normaalia kulumista eikä se ole voimassa, jos tuotetta on käytetty väärin, 
käyttöohjeiden vastaisesti tai väärällä sähköjännitteellä.  
 
– Muista kuin yllämainituista maista ostettujen laitteiden mitkään korjaukset, muun muassa 
120 V:n laitteen muuttaminen 220–240 V:n laitteeksi, eivät kuulu takuun piiriin, ja niistä on 
maksettava. Kaikkien pienten KitchenAid-kodinkoneiden, joista on luettelo osoitteessa 
http://www.kitchenaid.com ja jotka on ostettu Yhdysvalloista, Kanadasta tai Puerto Ricosta, 
takuuta ja takuun jälkeistä huoltopalvelua koskevat tiedot löytyvät KitchenAidin käyttö- ja huolto-
oppaasta. KitchenAid-tuotteiden takuuehdot riippuvat tuotteen alkuperäisestä ostomaasta tai -
alueesta.  
 
– Euroopan valtuutetut KitchenAid-huoltoliikkeet on ilmoitettu sivustolla www.kitchenaid.eu. 
 
– Kaupallinen takuu raukeaa siinä tapauksessa, että laitteen ostaja tai valtuuttamaton kolmas 

osapuoli tekee laitteeseen muutoksia. 


