
Boschi müra tekitavate toodete kasutustingimused 

 

1. Reguleerimisala ja mõisted 

1.1. Robert Bosch OÜ, Kesk tee 10, Juri alevik, EE-75301 Harjumaa Estonia (edaspidi „BOSCH“) annab 

kasutajale teavet 4–8 kW võimsusega BOSCHi õhksoojuspumpade (edaspidi „õhksoojuspumbad“) 

müra kohta BOSCHi müra tekitavate toodete ehk Bosch Sound Toolsi (edaspidi „BST-tooted“) osana. 

1.2. „Kasutaja“ tähendab nendes tingimustes kõiki füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes kasutavad BST-tooteid.  

1.3. Nende kasutustingimustega reguleeritakse BST-toodete kasutamist. BST-toodete kasutamiseks peab 

kasutaja nende kasutustingimustega nõustuma. 

 

2. Teenuse kirjeldus 

2.1. BST-toodetega seotud müra hindamise eesmärk on anda kasutajale teavet õhksoojuspumpade 

tekitatava müra kohta. 

2.2. BST-tooted tekitavad müra õhksoojuspumba müra tõttu, olenevalt kasutaja ja õhksoojuspumba 

vahelisest kindlaksmääratud kaugusest; see müra salvestatakse koos keskkonnale tüüpilise 

taustamüraga. 

2.3. Selleks taasesitab BST-toode tüüpilise müra, mis tekib õhksoojuspumpade töötamise ajal. 

Taasesitatud mürale lisatakse linnapiirkonna keskkonna- ja tegelik taustamüra, et suhestada need 

õhksoojuspumba müraga. BST-toote vastavate konfiguratsioonide abil saab kasutaja enda ja 

õhksoojuspumba vahelist simuleeritud kaugust ning muid tegureid teatavates piirides muuta. 

2.4. Taasesitatud soojuspumbamürad on helisalvestised, mis vastavad konkreetse õhksoojuspumba tööle 

välistemperatuuril +7 kraadi Celsiuse järgi (standardväärtus A7/W55).  

2.5. Tehniliste piirangute tõttu erinevad taasesitatavad mürad aga õhksoojuspumba reaalsel töötamisel 

tekkivast mürast ja tegelikust taustamürast. Õhksoojuspumba tegelikul töötamisel tajutavat müra 

mõjutavad oluliselt toote- ja paigaldusspetsiifilised omadused ning konkreetse seadme paigalduskoht, 

kaugus taustamüra tekitavatest allikatest, samuti kliima- ja ilmastikutingimused ning muud 

mõjutegurid, nagu seinte paksus, klaaside filtriefekt või akende asend. 

2.6. Lisaks sõltub BST-toote tekitatud müra taasesitamise helitugevus suuresti kasutaja poolt kasutatavate 

kõlarite või muude taasesitusseadmete helitugevuse seadistusest. 

 

3.  Kasutusõigused 

Kasutajal on õigus BST-tooteid kasutada ainult vastavalt käesolevatele kasutustingimustele. Selle sisu 

edasine kasutamine, kopeerimine, allalaadimine ja/või levitamine väljaspool BOSCHi poolt käesolevate 

kasutustingimuste kohaselt määratletud ulatust ei ole lubatud. 

 

4. Redigeerimine/muudatused 

BOSCH jätab endale õiguse pakkumise ulatust ja üksikuid osi ilma ette teatamata muuta, kustutada või 

täiendada. Eelkõige jätab BOSCH endale õiguse teha pakkumise osades muudatusi, arvestades kasutaja 

uuendatud olekut, sellest teda täiendavalt teavitamata.  

 

5. Kasutajatasu 

BST-toote kasutamine on tasuta.  



 

6. Vastutus 

6.1. BOSCH vastutab ainult tahtluse, raske hooletuse ja lubatud omaduste puudumise eest. See ei kehti 

elu- või tervisekahjustuse või seadusest tuleneva vastutuse korral.  

6.2. BOSCH ei vastuta kahjude eest, mis tulenevad BST-toote kasutamisest käesolevates 

kasutustingimustes märgitust erineval sihtotstarbel.  

6.3. Eelkõige ei võta BOSCH vastutust selle eest, et õhksoojuspumpade tegeliku kasutuse puhul tekkiv 

müra vastab BST-toote simuleeritud mürale.  

 

7. Lõppsätted 

7.1. Kui käesolevate kasutustingimuste üksikud sätted muutuvad kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud sätete 

kehtivust. 

7.2. Kehtib Saksamaa Liitvabariigi materiaalõigus, arvestamata ÜRO konventsiooni kaupade 

rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta. Kohtualluvuspiirkonnaks on Stuttgart. 

7.3. Muudatused ja/või täiendused tuleb teha kirjalikult.  
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