
VAIVATON VESI  -HUOLTOSOPIMUS

OY PUMPPULOHJA AB 
Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA 
Myynti: 020 741 7229 
Vaihde: 020 741 7220  
www.pumppulohja.fi

Tekninen neuvonta:  
0600 303 333 (1,27€ / min)  

Sopimusehdot  
kääntöpuolella >>>

Tämän huoltosopimuksen ja mahdollisen takuun ulko- 
puoliset työt, tarvikkeet ja kulutushyödykkeet laskutetaan 
voimassa olevan hinnastomme mukaisesti.   
Sopimushintaan sisältyy matkakulut Uudenmaan alueella. 
Uudenmaan läänin ulkopuolella hintaan lisätään 0,85 €/km.  
Saaristo-  ja muissa vaikeapääsyisissä kohteissa sovitaan 
matkakustannuksista erikseen. 
Tarkista voimassa olevat hintamme kotisivultamme  
www.pumppulohja.fi 
Hinnat sis. alv 24 %.

Nimi: Puhelin:

Lähiosoite: Postiosoite:

Sähköposti: 

Laitetyyppi: Valm. nro: 

Laitetyyppi: Valm. nro: 

Muuta:

Hyväksyn tämän sopimuksen ja sen ehdot Pumppulohja on vastaanottanut ja hyväksynyt 
alkamaan allekirjoituksen päivämäärällä. tämän sopimuksen.

         /        202           /        202  
Tilaajan allekirjoitus               Pumppulohjan allekirjoitus

Sopimus sisältää (rastita sopiva vaihtoehto):  

yksi huoltokäynti vuodessa hintaan 330,00 €, sis. alv 24 %.

kaksi huoltokäyntiä vuodessa hintaan 495,00 €, sis. alv 24 %.

HUOLTOSOPIMUSASIAKKAAN EDUT:

Priority-asiakkuus,  
huoltosopimusasiakkaat priorisoidaan. 

15 % alennus varaosista ja tarvikkeista  
sekä mahdollisesta laajasta vesianalyysistä.

10 % hyvitys uuden vastaavan  
WatMan-suodattimen hinnastohinnasta 
vaihdettaessa uuteen WatMan-automaatti- 
suodattimeen.



MIKSI VALITA  
WATMAN VAIVATON VESI –HUOLTOSOPIMUS? 

OY PUMPPULOHJA AB 
Laatutie 4, 09430 SAUKKOLA 
Myynti: 020 741 7229 
Vaihde: 020 741 7220  
www.pumppulohja.fi

Tekninen neuvonta:  
0600 303 333 (1,27€ / min)  

Tämä sopimus sisältää 
• Priority-asiakkuuden, huollon työjonon kärkeen
• työn osalta huolto-ohjelman mukaiset

määräaikaistarkistukset, kuten
• vuotojen tarkistuksen ja mahdolliset korjaukset
• automaattiventtiilin säätöjen tarkistuksen,

asetukset sekä mekaanisen puhdistuksen
• suodatinsäiliön massapinnan tarkistuksen ja

massan lisäyksen
• mahdollisten suodatinpatruunoiden tarkistukset

ja vaihdot
• mahdollisen suolasäiliön suolajärjestelmän

tarkistuksen ja suolan lisäyksen
• vastavirtapesumäärän tarkistuksen
• näytteenoton suodatetusta vedestä sekä

WatMan-perusvesianalyysin
• matkakulut Uudenmaan alueella. Uudenmaan

ulkopuolella hintaan lisätään matkakulut 0,85 €/km.
• 15 % alennus varaosista ja tarvikkeista sekä

mahdollisesta laajasta vesianalyysistä
• annamme sopimusasiakkaalle 10 % hyvityksen

vanhasta suodattimesta vaihdettaessa uuteen
automaattisuodattimeen. Alennus lasketaan
uuden vastaavan  automaattisuodattimen
hinnastohinnasta

Huoltosopimuksen sisältö

Tämä huoltosopimus ei sisällä
• kulutushyödykkeitä tai mahdollisia varaosia,

nämä laskutetaan erikseen
• korjaus- tai muita kuin edellä kuvattuja töitä,

lisätyöt laskutetaan erikseen
Voimassaolo ja irtisanominen
Huoltosopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. 
Sopimus voidaan irtisanoa milloin tahansa ilman eri 
sitoumuksia pois lukien tilanteet, joissa sovittu huol-
tokäynti on jo aiheuttanut toimittajalle kustannuksia 
tai joissa irtisanominen tehdään myöhemmin kuin 24 
tuntia ennen sovittua huoltoa. 
Hinnanmuutokset 
Varaamme oikeuden muuttaa tässä sopimuksessa 
kuvattua hinnoittelua maltillisesti vuosittain, mutta 
mahdolliset hintamuutokset ilmoitetaan aina huolto-
käynnin ajankohdan sopimisen yhteydessä. 
Maksuehdot 
Laskutamme sopimussumman, johon lisäämme 
mahdollisten kulutushyödykkeiden ja tarvikkeiden 
osuuden sekä matkakulut Uudenmaan ulkopuolella, 
tehdyn huoltokäynnin jälkeen. Maksuehto 14 pv netto. 

Vastuunrajoitus 
Toimittaja ei ole vastuussa kolmannen osapuolen 
aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista. 
Tämä huoltosopimus on itsenäinen sopimuksensa, 
eikä se ole takuu, takuunlaajennus, lisäturva tai etuus. 
Sen estämättä, mitä tämän sopimuksen yhteydessä 
mainitaan, tuotteeseen sovelletaan yleisiä  
WatMan-takuuehtoja. Yleiset takuuehtomme on  
kuvattu hinnastossamme. 

Tämän huoltosopimuksen mukaan toimittaja vastaa asiakkaan WatMan-suodatusjärjestelmän asianmukaisen 
toiminnan tarkistamisesta erikseen sovittavalla aikataululla. Huoltosopimus koostuu huoltokäynneistä, joiden 
ajankohdan WatMan-huoltoteknikko sopii tilaajan kanssa etukäteen. 

Vaivattomuus  
Huoltosopimuksella varmistat, että WatMan-vedensuodatin toimii vaivattomasti ja huoletta koko 
suodattimen elinkaaren ajan. Huolto tehdään aina ajallaan ammattilaisen toimesta, ja tulemme 
paikalle ennakkoon sovittuna ja aina tilaajalle sopivana aikana. Helppoa. 

Varmuus  
Säännöllinen, ammattilaisen tekemä huolto parantaa suodattimien teknistä toimintavarmuutta. 

Laatu  
Toimittaja vastaa siitä, että WatMan-suodatin huolletaan aina asiaan koulutetun ammattilaisen 
toimesta juuri huolto-ohjeen mukaisesti. Käytämme aina alkuperäisiä WatMan-tarvikkeita. 

Kokonaisedullisuus  
Huoltosopimuksella varmistat, että WatMan-vedensuodatin toimii mahdollisimman häiriöttömästi 
koko laitteelle suunnitellun elinkaaren ajan. Huoltosopimusasiakkaat saavat huollon yhteydessä 
tarvittavista hyödykkeistä ja tarvikkeista 15 %:n alennuksen voimassa olevasta WatMan-hinnastos-
ta. Huoltosopimukseen sisältyy suodatetun veden WatMan-perusanalyysi (arvo 58,00 euroa). 
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