EPSON COVERPLUS
Ehdot
1. Määritelmät
Näihin ehtoihin liittyvät määritelmät:

"Rekisteröinti" on EPSON CoverPlus -rekisteröintisivustossa käytettävä prosessi, jonka avulla
syötät ostamasi (tai muutoin saamasi) aktivointinumeron ja teet Epsonin kanssa sopimuksen
Epson CoverPlus -palvelutuotteesta näiden ehtojen mukaisesti.
"Voimassaoloaika" on jakso, joka alkaa siitä päivästä, jona tuotteen ensimmäinen
loppukäyttäjä on tuotteen ostanut, ja joka jatkuu niin monta vuotta kuin kuvauksessa
määritetään. Voimassaoloaika ei ala EPSON CoverPlus -paketin tai -aktivointikoodin ostosta
eikä Epsonin tuotteelle myöntämän kaupallisen vakiotakuun päättymisestä.
"Tuote" on yksittäinen EPSON -tulostin, -skanneri tai muu -laite, jonka malli määritetään
kuvauksessa ja jonka sarjanumero annetaan rekisteröinnin yhteydessä, tai palvelun
yhteydessä Epsonin toimittama korvaava tuote.
"Palvelu" tarkoittaa kohdassa 3 kuvattua palvelua, jota Epson tai sen alihankkija toimittaa
voimassaoloajan.
"Kuvaus" on palvelun keskeisten osien (mukaan luettuna palvelun voimassaoloaika ja tyyppi)
määritys, joka koskee rekisteröinnin yhteydessä valittua EPSON CoverPlus -palvelutuotetta.
”Epson” tarkoittaa sitä Epson-konsernin yritystä, joka alun perin toimitti ostamasi EPSON CoverPlus paketin tai -aktivointikoodin. Yrityksen nimi ilmoitettiin sinulle rekisteröinnin aikana. Tämän asiakirjan
lopussa on luettelo, joka sisältää EPSON CoverPlus -palvelusta vastaavat yritykset ja niiden osoitteet.

"EPSON" on japanilaisen Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
2. Tuote, jota varten CoverPlus-palvelu toimitetaan
"Palvelu" tarkoittaa kohdassa 3 kuvattua palvelua, jota Epson tai sen alihankkija toimittaa
voimassaoloajan. Palvelu toimitetaan vain kyseistä tuotetta varten.
3. Tarjottava palvelu
Epsonin tarjoaman palvelun tyypin ja palveluntason perustiedot määritetään kuvauksessa.
Lisätietoja on liitteessä 1. Perustietojen (jotka voivat vaihdella EPSON CoverPlus palvelutuotteittain) mukaan palvelu vastaa näissä ehdoissa esitettyä kuvausta.

Kun palvelu suoritetaan, tuote säädetään, korjataan tai vaihdetaan Epsonin oman harkinnan
mukaan.

Korjauksilla tuotteelle varmistetaan tyydyttävä toimintakyky, joka vastaa tuotteen ikää ja
käyttöä. Korvaavat tuotteet saattavat olla kunnostettuja laitteita.
Jos korvaava tuote toimitetaan, jäljellä oleva voimassaoloaika siirtyy toimitettuun
tuotteeseen.
4. Palvelun käyttäminen
Ota yhteyttä paikalliseen Epson-asiakaspalveluun puhelimitse, kun tuote kaipaa korjausta.
Ennen pyyntöä on tehtävä suositeltavat omatoimiset tarkistukset Epsonin tukisivuston
ohjeiden mukaisesti: www.epson.eu/support. Sivustossa on myös sen Epsonasiakastukikeskuksen yhteystiedot, johon sinun on otettava yhteyttä.
5. Velvollisuudet
Jos palvelu edellyttää tuotteeseen liittyvää työskentelyä tuotteen ollessa kytkettynä
tietokonejärjestelmään, tietovarastoon tai muuhun laitteistoon, varmista ennen työn
sallimista, että olet ottanut varmuuskopiot arkistoista, tiedoista, tiedostoista,
käyttöjärjestelmistä, sovellusohjelmista ja muusta järjestelmän tai laitteiston sisällöstä, joka
voi vahingoittua vikatilanteessa (yhteisesti "tiedot"). Epson suorittaa palvelujen mukaisen
työn vain tällä edellytyksellä.
Tämän tarkoituksena on varmistaa, että jos järjestelmän tai laitteiston sisältöä tuhoutuu tai
vioittuu suoraan tai epäsuorasti Epsonin palvelunsuorituksen vuoksi, sinulla (ja/tai
järjestelmän tai laitteiston omistajilla ja käyttäjillä) on tietojen palauttamiseen tarvittavat
kopiot.
6. Palvelun rajoitukset
Palvelu toimitetaan vain, kun tuote ei toimi määrityksiään vastaavalla tavalla.
CoverPlus -sopimus ja -palvelu eivät kata
•
•
•

•

EPSON

tuotteen asennusta käyttöpaikalla tai tuotetukea
säännönmukaista huoltoa, puhdistamista tai kulutusosien uusimista (esim.
mustepatruunat, lamput) tuotteen käyttöohjeessa kuvatulla tavalla
sellaisten muiden tuotteiden kalibrointia, jotka voidaan yhdistää tuotteeseen tai
käyttää tuotteen kanssa. Epson ei vastaa toimivuudesta, kun tuotetta käytetään
muiden laitteiden tai ohjelmistojen kanssa
vaihto-osia, joita tavallisesti on uusittava tuotteen eliniän aikana (muut kuin
kuvaukseen sisältyvät osat), tai tulostimen komponentteja, joiden normaali
käyttöikä on päättynyt tavanomaisen kulumisen vuoksi.

Epson ei toimita palveluja, jos Epson katsoo ongelman johtuvan seuraavista syistä:
•
•
•
•

ulkoisesti aiheutettu vaurio
määrityksistä poikkeava käyttö (tämän ratkaisee tuotteen valmistaja - valmistajan
päätös siitä, onko käyttö ollut poikkeavaa, on lopullinen)
varusteet, osat tai kulutustarvikkeet, jotka eivät ole EPSON -merkkisiä tai Epsonin
hyväksymiä tai
muutokset Epsonin toimittaman tuotteen alkuperäiseen kokoonpanoon tai

•

•
•
•

ongelmat laiteohjaimessa tai muussa tuotteen mukana toimitetussa ohjelmistossa.
Näiden muuttamiseen tai korjaamiseen sovelletaan ohjelmiston mukana toimitettua
lisenssiä, eivätkä ne kuulu palvelujen piiriin.
luvaton tai muun kuin ammattilaisen suorittama korjaus tai korjausyritys
väärä, kohtuuton tai sopimaton käyttö, tai käyttö haitallisessa tai epänormaalissa
ympäristössä
tuotteen käyttö muun kuin Epsonin laitteiston kanssa tai sovellusohjelmiston kanssa.

7. Vaatimukset, joita palvelu ei koske
EPSON CoverPlus -palvelu toimitetaan vain tuotetta varten. Jos muu tuote (tai tuote, jonka
sarjanumero on poistettu tai väärennetty) esitetään korjattavaksi tai vaihdettavaksi, tai jos
vika kuvataan väärin, eikä takuu tosiasiassa kata sitä, palvelua ei toimiteta ja Epson veloittaa
sinulta kaikki syntyneet kulut. Jos näitä kuluja ei makseta 28 päivän kuluessa, sopimus
päättyy, eikä takuu enää koske tuotetta.
8. Epsonin velvollisuudet
Epson korjaa tai vaihtaa tuotteen, jonka vahingoittuminen johtuu suoraan Epsonin tai sen
alihankkijan huolimattomasti toteuttamasta palvelusta. Jos muuta omaisuuttasi tuhoutuu
Epsonin tai sen alihankkijan huolimattomuuden vuoksi, Epson maksaa enintään 500 000
puntaa omaisuuden korjaamisesta tai vaihtamisesta omaisuuteen, joka on samanikäistä,
samassa kunnossa ja samojen määritysten mukaista.
Epson hyväksyy vastuunsa henkilövahingosta tai kuolemasta, joka on johtunut Epsonin (tai
sen palvelun toimittamiseen osallistuneiden työntekijöiden tai toimittajien)
huolimattomuudesta.
Jos järjestelmäsi tietoja (kohta 5) vahingoittuu suoraan Epsonin toteuttaman huolimattoman
palvelun seurauksena, Epson pyrkii palauttamaan tiedot järjestelmään ottamistasi
varmuuskopioista (kuten yllä edellytetään) Vaihtoehtoisesti voit palauttaa tiedot itse, jolloin
Epson suorittaa siitä kohtuullisen korvauksen. Epson ei vastaa eikä suorita korvausta
järjestelmän vahingoittuneesta, korruptoituneesta tai kadonneesta sisällöstä, jota ei ole
varmuuskopioitu tällaisten vahinkojen, korruption, katoamisen tai varmuuskopioinnin
laiminlyönnin aiheuttamien menetysten varalta.
Epson ei vastaa muista vahingoista.
Epson ei etenkään ole vastuussa
(sopimusrikkomuksena,
huolimattomuuden
vuoksi
tai
muulla
perusteella)
seurannaismenetyksistä tai -vahingoista, Tuotteen tai muiden tuotteiden käytön
keskeytymisestä tai menetetystä myynnistä, voitosta tai myyntitilaisuudesta. Mikäli uskot,
että tällaisia menetyksiä voi aiheutua Epsonin epäasianmukaisesti suorittamien palvelujen
vuoksi ja vahingoilta suojautuminen on tärkeää, suosittelemme soveltuvan vakuutuksen
ottamista tai neuvottelemaan Epsonin kanssa yksilöllisistä ehdoista erityismaksua vastaan.

9. CoverPlus selostetaan näissä ehdoissa
Tämä asiakirja sisältää kaikki sinun ja Epsonin väliset sopimusehdot. Sopimukseen ei
sovelleta muita ehtoja tai takuita, mukaan lukien hiljaiset tahdonilmaisut (poikkeuksena

pakottavan lainsäädännön sisältämät määräykset). Toimitettava palvelu on kuvattu tässä
asiakirjassa. Siitä poikkeavat lupaukset eivät ole sitovia.
Erityistä: EPSON CoverPlus mainitaan Epsonin ja muiden markkinointi- ja muissa
materiaaleissa laajennettuna takuuna tai Epsonin myöntämän kaupallisen takuun
laajennuksena. Vaikka tämä on kätevä viittaus niiden kuvaukseen, EPSON CoverPlus
-sopimus ja sopimuksen mukainen palvelu ovat erillään kaupallisesta takuusta.
Voimassaoloaikana tarjottavat palvelut ovat samoja palveluita, joita tarjotaan
yleensä lyhyemmän aikaa ilmaisen kaupallisen takuun perusteella. EPSON CoverPlus
-sopimuksen mukaista palvelua tarjotaan kuitenkin vain tässä asiakirjassa
asetettujen ehtojen mukaisesti ilman viittauksia Epsonin tarjoamiin kaupallisiin
takuisiin.
10. Tämän sopimuksen luonne
EPSON CoverPlus on sinun ja Epsonin välinen sopimus määritettyjen palveluiden
toimittamiseksi silloin, kun tuote ei toimi tai ei toimi sille määritetyllä tavalla. Epson ei tällä
sopimuksella sitoudu mihinkään lisävastuuseen tuotteen vioista, joihin kuvattu palvelujen
toimittamisvelvollisuus ei liity. Tämä sopimus ei ole vakuutuskirja. Tämä sopimus ei ole
takuu, vakuutus tai muu lupaus siitä, että tuotteeseen ei tule vikoja, että se vastaa tiettyjä
laatuvaatimuksia ja että se toimii jatkuvasti tuotekuvauksensa mukaisesti. Sillä ei laajenneta
Tuotteen ostohetkellä saatuja oikeuksia. Tämä sopimus ei vaikuta laillisiin oikeuksiisi
tuotteen toimittajaa tai Epsonia kohtaan (perustuvatpa oikeudet Epsonin kaupalliseen
takuuseen tai muuhun).
11. Tulkinta ja oikeudenkäyttöalue
Tähän sopimukseen sovelletaan Englannin lakeja lukuun ottamatta niitä maita, joiden
pakottavien lakien mukaan sopimukseen on sovellettava kyseisen maan oikeusjärjestelmää.
Epson on laatinut tämän asiakirja englanniksi EMEA-alueella käytettäväksi. Asiakirja on
käännetty muille kielille ainoastaan käytön helpottamiseksi, eikä se vaikuta englanninkielisen
asiakirjan tulkintaan. Englanninkielinen versio ratkaisee tulkintakysymyksissä.

Liite 1
Palvelutyyppejä koskevia lisätietoja on kuvauksessa.
Palvelutyypit
Korjaus tai vaihto paikalla
Huoltoteknikko käy tuotteen sijaintipaikassa ja korjaa tai vaihtaa (Epsonin harkinnan mukaan)
tuotteen vian vakavuuden tai tyypin perusteella. Jos korjaus ei ole järkevää ja jos vaihtolaite ei ole
heti saatavilla, vaihtolaite lähetetään [x] päivän kuluessa.

Jos paikalla tapahtuvaa palvelua pyydetään ennen kello 15.30:tä (maanantaista perjantaihin
Manner-Euroopassa ja Afrikassa sekä sunnuntaista torstaihin Lähi-idässä ja Israelissa), Epson pyrkii
kohtuullisin toimin varmistamaan, että huoltoteknikko saapuu tuotteen sijaintiosoitteeseen ennen
työajan päättymistä (klo 17.00) pyyntöpäivää seuraavana toisena päivänä. Laskelmassa käytetään
vain tavallisia työpäiviä, eikä siinä käytetä viikonloppuja ja yleisiä vapaapäiviä. Kello 15.30:n jälkeen
tehdyt pyynnöt siirtyvät seuraavaan päivään.
Vaihto paikalla
Huoltoteknikko tai kuriiri tulee tuotteen sijaintipaikkaan, vaihtaa tuotteen ja vie viallisen tuotteen
pois. Jos paikalla tapahtuvaa palvelua pyydetään ennen kello 15.30:tä (maanantaista perjantaihin
Manner-Euroopassa ja Afrikassa sekä sunnuntaista torstaihin Lähi-idässä ja Israelissa), Epson pyrkii
kohtuullisin toimin varmistamaan, että huoltoteknikko tai kuriiri saapuu tuotteen
sijaintiosoitteeseen ennen työajan päättymistä (klo 17.00) pyyntöpäivää seuraavana toisena päivänä.
Laskelmassa käytetään vain tavallisia työpäiviä, eikä siinä käytetä viikonloppuja ja yleisiä vapaapäiviä.
Kello 15.30:n jälkeen tehdyt pyynnöt siirtyvät seuraavaan päivään.

RTB (vaihtotakuu)
Tuote on lähetettävä valtuutettuun EPSON-korjauskeskukseen (kuten Epsonin kanssa on sovittu
kohdan 4 mukaisesti tehdyssä puhelinyhteydenotossa). Sinun on pakattava tuote asianmukaisesti ja
maksettava sen kuljetus huoltokeskukseen. Tämän jälkeen tuote joko korjataan tai vaihdetaan
(Epsonin harkinnan mukaan) vian vakavuuden tai tyypin perusteella ja palautetaan sinulle Epsonin
kustantamalla kuriiripalvelulla. Epson pyrkii lähettämään korjatun tai uuden tuotteen 5 työpäivän
kuluessa siitä, kun tuote on vastaanotettu korjauskeskukseen.
Toimitus huoltoon
Sinun on toimitettava tuote valtuutettuun EPSON-korjauskeskukseen kuten olet sopinut Epsonin
kanssa kohdan 4 mukaisessa puhelinyhteydenotossa. Korjauskeskus päättää oman harkintansa sekä
vian vakavuuden ja tyypin mukaan, korjataanko tuote odottaessasi vai vaihdetaanko se tai
toimitetaanko sinulle korvaava tuote.
Epson pyrkii lähettämään vaihtotuotteen 5 työpäivän kuluessa korjauskeskukselta saamastaan
pyynnöstä.

Vaihtotuote
Vaihtotuotteet ovat yleensä kunnoltaan viallista tuotetta vastaavia laitteita, jotka on korjattu ja
kunnostettu Epsonin toimesta tai puolesta ja jotka eivät välttämättä ole uusia ja käyttämättömiä.
Vaihdetun tuotteen omistajuus siirtyy Epsonille.
Liite 2
Lisätietoja paikallisista Epson-yrityksistä
Paikallisten jälleenmyyjien osoitteet ja yhteystiedot löydät osoitteesta www.epson.eu/support. Valitse oma
alueesi sivustossa olevasta maiden luettelosta, niin siirryt paikalliselle tukisivulle.

