kERMAN

Järjestelmätakuu.
Network Team Finland Oy ( ”Network” ) myöntää KERMAN järjestelmätakuun
kohteeseen asennetulle KERMAN kaapelointijärjestelmälle sisältäen täyden
toimivuus- sekä yhteensopivuus- takuun seuraavasti:
KERMAN järjestelmätakuun myöntämispäivästä lähtien Network toimittaa
toimintakuntoon asennettuna veloituksetta järjestelmään uudet tai vastaavat tuotteet
virheellisten tuotteiden tilalle. Network takaa kohteeseen toimitettavien KERMAN
tuotteiden olevan toimitettaessa laadultaan virheettömiä.
KERMAN järjestelmätakuun alaisuuteen sisältyy kohteessa käytetyt KERMAN
-asennuskaapelit, -liittimet, -paneelit, -kytkentäjohdot, järjestelmän asennukseen,
sekä KERMAN rasia-tarvikkeet. Yhdessä tuotteet muodostavat KERMAN
järjestelmän. Network takaa kyseisen asennetun järjestelmän tarkoituksenmukaisen
toimivuuden 20 vuodeksi KERMAN järjestelmätakuun myöntämispäivästä eteenpäin.
KERMAN järjestelmätakuun edellytyksenä on järjestelmän asennuksen, käytön,
ylläpidon ja huollon, järjestelmän mittauksen sekä käyttöympäristön täyttävän
ANSI/TIA/EIA-568 sekä EN 50174 standardien vaatimukset asennetun järjestelmän
osalta. Järjestelmätakuuta voidaan anoa KERMAN Cat 5e sekä KERMAN Cat 6
järjestelmille tai kohteeseen asennetulle valokuitujärjestelmälle. KERMAN
järjestelmätakuuta tulee hakea viimeistään 3 kuukautta järjestelmän loppukäyttäjälle
luovuttamisen jälkeen. Järjestelmätakuuta voi hakea, täyttämällä ja lähettämällä
Networkille järjestelmähakemuskaavakkeen, joko asennuksen tehnyt asennusliike tai
loppukäyttäjä. KERMAN järjestelmätakuu astuu voimaan Networkin kirjallisesti
hyväksyttyä järjestelmän. Mikäli järjestelmään tehdään takuu-ajan aikana muutoksia,
tulee muutokset ilmoittaa ja hyväksyttää Networkilla.
Järjestelmän asennukset, kaapeleiden asentamiset ja kytkentöjen tekijät sekä
mittaukset, on tehtävä Network – hyväksytyn asennusliikkeen toimesta. Asennuksen
jälkeen, tulee asennusliikkeen tai loppukäyttäjän, luovuttaa luettelo käytetyistä
KERMAN komponenteista, järjestelmän mittauspöytäkirjat sekä luovutuskuvat
järjestelmästä
lopullisin
paikkansa
pitävin
pistemerkkauksin
Networkin
hyväksymistarkastelua sekä arkistointia varten. Muiden valmistajien, poisluettuna
Networkin erikseen järjestelmä-, ja tapauskohtaisesti hyväksyttyjen, tuotteiden käyttö
järjestelmässä ei sisälly järjestelmätakuuseen. Mikäli järjestelmässä havaitaan virhe
tulee siitä viipymättä ilmoittaa kirjallisesti Networkille sekä asennuksen suorittaneelle
liikeelle.
Järjestelmätakuu ei korvaa kosmeettisia haittoja tai vikoja jotka ovat aiheutuneet
väärinkäytön, laiminlyönnin, virheellisen asennuksen, vahingon tai tapaturman
johdosta. Järjestelmätakuun alaisuuten ei myöskään kuulu mekaaniset virheet jotka
ovat aiheutuneet asennuksen aikana tai sen jälkeen (esim. kaapelin vaurioituminen),
tai virheet jotka johtuvat järjestelmän ulkopuolisista aiheuttajista. Network ei korvaa
välillisiä kustannuksia jotka ovat aiheutuneet järjestelmän toimimattomuudesta.
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