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GARANTIITNGIMUSED 
 

Pooled lepivad kokku alljärgnevas: 

1. Garantii üldtingimused: 

1.1. AS Lasita Aken tagab oma Toodete ja teostatud Paigaldustööde (edaspidi Paigalduse) kvaliteedi 

vastavuse Eesti seaduste alusel kehtestatud normidele ja standarditele. 

1.2. AS Lasita Aken Toodetele on omistatud CE sertifikaat. 

1.3. AS Lasita Aken annab alljärgnevad garantiid Toodetele ja/või Paigaldusele alates üleandmisele või 

üleantuks lugemisele järgnevast päevast (edaspidi Garantiiperiood): 

1.3.1. Müüdud Tooted -  Müügigarantii (edaspidi Garantii) -  24 (kakskümmend neli) kuud. 

1.3.2. Teostatud Paigaldus – Ehitise garantii  (edaspidi Garantii) - 24 (kakskümmend neli) kuud. 

1.3.3. Klaaspakettide hermeetilisus – 60 (kuuskümmend) kuud.  

1.3.4. Viimistluskatte püsivus, juhul kui viimistlusmaterjalide tootja ei ole määranud teisiti – 60 

(kuuskümmend) kuud.  

1.4. Ostja kohustub Garantiiperioodil ilmnenud puudustest Toodetes / Paigalduses teavitama AS-i 

Lasita Aken kirjaliku pretensiooni esitamisega 14 (neljateistkümne) päeva jooksul alates puuduse 

ilmnemisest, kirjeldades puudust detailselt.  

1.5. AS Lasita Aken vastutab nende puuduste eest Toodetes / Paigalduses, mis on tekkinud AS Lasita 

Aken tegevuse või tegemata jätmise tõttu. AS Lasita Aken kohustub mittevastavad Tooted / 

Paigalduse viima vastavusse, puuduste kõrvaldamisega või Toodete asendamisega, omal kulul. 

Parandatud / asendatud Toodetele kehtivad Garantiitingimused nagu uutele Toodetele.   

1.6. Garantiiperioodil ilmnenud AS Lasita Aken süül tekkinud puuduste kõrvaldamine toimub Poolte 

kokkuleppel mõistlikul aja jooksul. 

1.7. AS Lasita Aken ei vastuta nende puuduste eest Toodetes / Paigalduses, mis on tekkinud Ostja poolt 

Toodete mittevastavast ekspluateerimisest Garantiiperioodil. 

1.8. Ostja pretensioon ei kuulu rahuldamisele, kui AS Lasita Aken tõestab, et puudused Tootel / 

Paigaldusel on tekkinud Ostja süül, sealhulgas kui ei ole Ostja Tooteid kasutanud ja hooldanud 

sihipäraselt. Garantiitingimustest väljuvate parandustööde kulud ja transpordikulud kannab Ostja. 

1.9. AS Lasita Aken ja Ostja vaheliste lahkarvamuste korral Toodete ja teostatud Paigalduse puuduste 

esinemise kohta tellitakse vajadusel sõltumatu ekspertiis. Ekspertiisikulud kannab süüdi olev pool. 

2. Garantii kehtib 

2.1. Kujukindlusele (lubatud pikikaardumine kuni 2mm kahe meetri kohta). 

2.2. Viimistluskatte pinnakvaliteedile vastavalt direktiivile  ”Töödeldud puitakende ja -uste 

pinnakvaliteedi visuaalse hindamise direktiiv” (Garantiitingimused Lisa 1). 
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2.3. Viimistluskatte ilmastikukindlusele sõltuvalt viimistluse süsteemist ja regulaarsusest puitosade 

hooldamisel.   

2.4. Tihendite veepidavuse- ja ilmastikukindlusele, juhul kui on järgitud akende ja uste hooldusjuhendit 

(Garantiitingimused Lisa 3). 

2.5. Sulustussüsteemide töökindlusele, juhul kui on järgitud suluste kasutus- ja hooldusjuhendit. 

(Garantiitingimused Lisa 4). 

2.6. Klaaspakettide niiskus- ja tolmukindlusele.  

2.7. Avatäidetele, mida on ehitusobjektil ehitusprotsessi ajal hoiustatud ja kaitstud vastavalt juhendile 

„Puidust avatäidete hoiustamine ja kaitsmine ehitusprotsessi ajal“  (Garantiitingimused Lisa 2). 

2.8. AS Lasita Aken poolt korraldatud transpordile ja teostatud Paigaldusele. 

3. Garantii ei kehti 

3.1. Klaaspakettidele, mis on 

3.1.1. termiliselt purunenud. Termiline purunemine on füüsikaline nähtus, mis toimub, kui 

klaasipinnal on temperatuuride erinevus rohkem kui 40ºC. Termilise purunemise 

ärahoidmiseks tuleb klaas karastada või vältida termilise purunemise riski suurendavaid 

faktoreid: 

3.1.1.1. intensiivne päikesekiirgus (ehitise geograafiline asend, aastaaeg, pilvisus, õhu saastatus ning 

peegeldused maapinnalt või külgnevatelt hoonetelt),  

3.1.1.2. kõrge neelduvus (massvärvitud klaasid) ja päikeseenergiast tulenev soojuskiirgus,  

3.1.1.3. klaasi taga asuva ruumi keskkond ja materjalid (klaasi lähedale jääv soojustus, varilagi või 

küttesüsteemi torustik, puudulik õhu liikumine),  

3.1.1.4. väline varjamine (teise maja, varikardina, rõdu, aknapiida vmt varjud),  

3.1.1.5. sisemine varjamine (mõned aknakatted, siseruumi varjud, osaliselt kaetud klaasipind, 

loomuliku õhuliikumise puudumine),  

3.1.1.6. sisemised kütteallikad, kui kiirgus on suunatud otse klaasile (soojust kiirgavad elemendid või 

konvektsioonil töötavad küttekehad), 

3.1.1.7. päikeseenergiat reguleerivad kiled. 

3.1.2. mehhaaniliselt vigastatud, lõhutud. 

3.1.3. defektidega, mida ei ole otsesuunas, 2 (kahe) meetri kauguselt, tavalise valgustatuse korral 

visuaalselt märgata. 

3.2. puidu iseloomulikele omadustele nagu: 

3.2.1. samaliigilise puidu tekstuuri ja tooni erinevus, 

3.2.2. puidu tooni muutus UV kiirguse mõjul, 

3.2.3. muud omadused, mis on kirjeldatud direktiivis ”Töödeldud puitakende ja -uste pinnakvaliteedi 

visuaalse hindamise direktiivi” (Garantiitingimused Lisa 1). 

3.3. Toodetele, mis on Ostja nõudel toodetud üle- või alagabariidilistena. Vastav märkus on lisatud 

Tellimuse kinnitusse. 

3.4. puitvälisustele mida ei ole kaitstud otsese sademete mõju eest. (uksi ei kaitse vähemalt ühe meetri 

laiune varikatus ukse kohal või uksed ei asu vähemalt ühe meetri sügavuses seinasüvendis). 

3.5. toodete deformatsioonidele jm defektidele, mis on põhjustatud:  

3.5.1. liigniiskest, kütteta ja ventilatsioonita ruumist. Sisekliima parameetrite soovituslikud väärtused 

on välja toodud standardis EVS-EN 15251:2007, 
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3.5.2. veest või kemikaalidest (värvikahjustus, hallitus jmt), 

3.5.3. keskkonna ebapuhtusest (tahm, happed, ehituspraht, -tolm jmt), 

3.5.4. muudest põhjustest, mis on kirjeldatud juhendis „Puidust avatäidete hoiustamine ja kaitsmine 

ehitusprotsessi ajal“  (Garantiitingimused Lisa 2). 

3.6. raamide käigutakistustele, mis on põhjustatud seina konstruktsioonielementide ebastabiilsusest 

ja/või hoone konstruktsiooni vajumisest. 

3.7. toodetele, mida on peale vastuvõtmist Ostja poolt: 

3.7.1. töödeldud (saetud, puuritud, freesitud, viimistletud jne), 

3.7.2. millele on kinnitatud mittesobivaid detaile, 

3.7.3. mille pind on kaetud mittesobiva viimistlusmaterjaliga. 

3.8. normaalsele viimistluse ja sulustussüsteemide (hinged, lukud, käepidemed) kulumisele. 

3.9. toodete lõhkumisele ja ettenägematutele asjaoludele (tulekahju, veeuputus, vandalism jmt). 

3.10. transpordikahjustustele, juhul kui transport ei ole korraldatud AS Lasita Aken poolt. 

3.11. Toodetele mida ei ole garantiperioodi ajal Ostja poolt korrapäraselt vastavalt juhendile „AS 

Lasita Aken Toodete hooldusjuhend“ (Garantiitingimused lisa 3) hooldatud   (puhastatud, õlitatud) 

ja mille tõttu on tekkinud Toodete mittevastavus. 


