
Benelli Armi aseiden takuut 1. syyskuuta 2020 alkaen  

(voimassa vain aseisiin (haulikot ja kiväärit), jotka ostettu 1.9.2020 tai sen jälkeen) 

 

Tässä kerrotut aseiden takuut (“Benelli Takuut”) myöntää Benelli Armi S.p.A. (“Benelli Armi”) joka on ylpeä 

tarjotessan kuluttajille ylimääräisiä takuita Suomessa voimassa olevien kulutustavaroita (tässä tapauksessa 

aseita) koskevien lakien ja niissä määriteltyjen takuuaikojen lisäksi. Takuut ovat lisätakuita eivätkä missään 

tilanteessa voi olla ehdoiltaan ristiriidassa virhevastuulain kanssa. Benelli Takuut-ehtojen mukaisesti, 

uudella Benelli Armi aseellasi (haulikot ja kiväärit) on 10 vuoden takuu ostopäivästä alkaen. 10 vuoden 

takuu kattaa aseen toiminnan kannalta olennaisten metalliosien materiaali- ja valmistusvirheet alla listatuin 

ehdoin. BE.S.T.- käsitellyille piipuille ja osille (tietyissä malleissa) myönnettävä takuu on 25 vuotta. 25 

vuoden takuu kattaa ruoste- ja korroosiovauriot tietyin alla kerrotuin ehdoin. 25 vuoden takuuaika alkaa 

aseen ostopäivästä.  

Saadaksesi Benelli Takuut on ase rekisteröitävä valmistajan internetsivuilla (linkki rekisteröitymiseen:  

https://www.benelli.it/fi/login ) 30 päivän kuluessa ostopäivästä. Rekisteröitymistä varten tarvitset aseesi 

sarjanumeron, omat tietosi ja ostoliikeen nimen. Suosittelemme että säästät ostokseen liittyvän 

maksutositteen, jotta takuun alkupäivä voidaan vahvistaa.  

 

 
• Takuu on voimassa ja koskee vain virallisen, valtuutetun maahantuojan maahantuomia aseita. 

(Lista eri maiden virallisista, valtuutetuista maahantuojat löytyy osoitteesta www.benelli.it ). 

• Benelli Armi korjaa tai vaihtaa, oman päätöksensä mukaisesti, kaikki sellaiset Benelli Armi aseen 

osat, joissa on materiaali- tai valmistusvirhe. Korjaus tai vaihto (osat ja työ) suoritetaan kuluitta. 

Kuluttajan aseelle aiheuttamat viat eivät kuulu takuun piiriin. Jos vaihdettava osa on loppu 

varastosta, Benelli Armi voi vaihtaa sen vastaavaan osaan. Benelli Armilla ei ole velvollisuutta 

vaihtaa koko asetta takuuna.  

• Korjauksia ja korvattuja osia, jotka on vaihdettu Benelli Takuun mukaisesti koskee sama takuu kuin 

asetta, johon osat on vaihdettu tai jota on korjattu eli takuu on voimassa aseen alkuperäisestä 

ostopäivästä jäljellä olevan takuuajan loppuun.  

• Kuluttajan tulee aseen ostohetkellä ja ennen kaupantekoa varmistaa että ase on virheetön ja 

aseessa on toimitukseen kuuluvat tarvikkeet. Tuotteen virheet tai aseen toimituksesta puuttuvat 

tarvikkeet, jotka asiakkaan olisi pitänyt tarkistaa eivät kuulu takuun piiriin, jos niistä huomautetaan 

vasta kaupanteon jälkeen.  

• Benelli Takuut ovat voimassa vain aseen ensimmäisellä omistajalla ja päättyy aseen vaihtaessa 

omistajaa.  

• Kaikki aseeseen tehdyt muutokset ja muokkaukset tai alkuperäisten osien korvaaminen ei-

alkuperäisillä osilla johtaa Benelli Takuun päättymiseen. 

http://www.benelli.it/fi/login
http://www.benelli.it/


10- Vuoden Takuu  

Uudella Benelli Armi aseellasi on 10 vuoden takuu alkaen ostopäivästä. 10 vuoden takuu kattaa 

aseen toiminnan kannalta olennaisten metalliosien materiaali- ja valmistusvirheet.  

 

10-vuoden takuu ei koske vikoja tai vaurioita jotka ovat aiheutuneet:  

• ohjeiden vastaisesta käytöstä tai onnettomuuksista: 

• huollon laiminlyönnistä; 

• käyttöohjeessa kerrottujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä; 

• käytön jälkeisestä huollon laiminlyönnistä; ase tulee puhdistaa, kuivata ja korroosiosuojata käytön 
jälkeen ja säilyttää oikein.  

• kun asetta on korjannut ja/tai modifioinut joku jota Benelli ei ole tähän tehtävään valtuuttanut.  

• korjauksista joissa on käytetty muita kuin alkuperäisiä varaosia.  

• aseen käytöstä johtuvasta kulumisesta; mukaan lukien metalli osien viimeistellyt pinnat, puuosat, 

muovi-, kumi- tai muista materiaaleista valmistetut osat.  

• ruosteesta tai korroosiosta (paitsi BE.S.T-käsitellyt osat, tietyin rajoituksin. Katso alla)  

• piippuun joutuneista tukkeista.  

• kansainvälisten standardien vastaisten patruunoiden, itseladattujen tai uudelleen ladattujen 

patruunoiden käytöstä:  

• tuotteista, osista tai palveluista joita Benelli Armi ei ole valmistanut itse, valmistanut lisenssillä tai 
muuten hyväksynyt.  

 
 

25- Vuoden BE.S.T. Osien Takuu 
10-vuoden ampuma-aseilleen myönnetyn takuun lisäksi, BE.S.T.-käsitellyt piiput ja osat (saatavana tietyissä 

malleissa) kuuluvat takuun piiriin, jonka kesto on 25-vuotta. 25 vuoden takuu kattaa ruoste- ja 

korroosiovauriot tietyin alla kerrotuin ehdoin. 25 vuoden takuuaika alkaa aseen ostopäivästä. Muilta osin 

asetta koskee yllä kerrottu 10 vuoden takuu. Klikkaa tästä nähdäksesi BE.S.T.-käsiteltyjen osien lista / kuvat 

(osia jotka eivät ole tällä listalla ei koske 25-vuoden BE.S.T. osien takuu). HUOM: Tietyissä tapauksissa 

tarkastusleimat, kaiverrukset tai muut aseisiin kuuluvat merkinnät joudutaan tekemään BE.S.T. käsittelyn 

jälkeen. Näihin kohtiin saattaa ilmaantua ruostetta tai muita korroosiovaurioita ja näitä alueita EI koske 25-

vuoden BE.S.T. osien takuu.  

 

25-vuoden BE.S.T. osien takuu ei koske vikoja tai vaurioita jotka ovat aiheutuneet:  

• ohjeiden vastaisesta käytöstä tai onnettomuuksista; 

• huollon laiminlyönnistä; 

• käyttöohjeessa kerrottujen ohjeiden noudattamatta jättämisestä; 

• tahallaan BE.S.T. käsitellyille osille aiheutettu fyysinen vaurio; 

• aseen käytöstä johtuvasta kulumisesta; mukaan lukien metalli osien viimeistellyt pinnat, puuosat, 

muovi-, kumi- tai muista materiaaleista valmistetut osat; 

• piippuun joutuneista tukkeista;  



• kansainvälisten standardien vastaisten patruunoiden, itseladattujen tai uudelleen ladattujen 

patruunoiden käytöstä:  

• tuotteista, osista tai palveluista joita Benelli Armi ei ole valmistanut itse, valmistanut lisenssillä tai 
muuten hyväksynyt.  

• erikseen mainittu kohta Endurance BE.S.T. mallin männässä (klikkaa tästä nähdäksesi  

BE.S.T.-käsiteltyjen osien lista / kuvat); 

 

BE.S.T. käsiteltyjen osien 25 vuoden takuu alkaa aseen ostopäivästä. Takuun mukaisia korjauksia ja 

korvattuja osia, koskee sama takuu kuin asetta, johon osat on vaihdettu tai jota on korjattu eli takuu on 

voimassa aseen alkuperäisestä ostopäivästä jäljellä olevan takuuajan loppuun.  

 

 

Muut ehdot   

  Benelli Armi valmistajana, tuotteen maahantuoja tai valtuutettu aseseppä eivät ole vastuussa, jos    

  aseessa on käytetty kansainvälisten standardien vastaisia, itseladattujen tai uudelleen ladattuja  

  patruunoita.  

Benelli Armi valmistajana, tuotteen maahantuoja tai valtuutettu aseseppä eivät ole vastuussa 

vahingoista jotka aiheutuvat tuottamuksellisesti tai vahingossa omaisuudelle, ihmisille tai eläimille ja 

jotka johtuvat rikollisesta, huolimattomasta tai osaamattomasta tuotteen käytöstä.  

Benelli Armi valmistajana ja/tai tuotteen maahantuoja tai valtuutettu aseseppä eivät missään tilanteissa ole 

vastuussa tai velvollisia korvaamaan tuotteen rikkoutumiseen tai takuuvaatimuksiin liittyviä oheis-

/liitännäiskuluja tai muita vahinkoja. 

Benelli Armi ei salli maahantuojan tai kenenkään muun muuttaa näitä takuuehtoja tai pidentää takuuaikoja.  

Benelli Takuut on kirjoitettu Italian lakeja noudattaen ja ristiriidat ratkotaan näiden lakien mukaisesti ja 

niitä noudattaen.  

Benelli Armi varaa oikeuden muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.  

 

Yhteydenotot takuuasioissa 

Takuuasioissa kuluttaja voi olla yhteydessä vähittäisliikkeeseen, josta tuote on hankittu tai Benellin 

viralliseen maahantuojaan Suomessa. 

Maahantuojan yhteystiedot:  

Teuvo Louhisola Oy 

Niittyläntie 3 

00620 Helsinki  

info@teuvolouhisola.fi 

www.teuvolouhisola.fi 

P. 09-7249821 

mailto:info@teuvolouhisola.fi
http://www.teuvolouhisola.fi/

