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GARANTIBEVIS 

Kundens namn och adress 
Vi lämnar garanti på följande produkter enligt 
nedan angivna garantibestämmelser. 
Garantibeviset är en värdehandling all bifogas 
vid ev. garantiservice/reklamation. 

Garantin avser 
X Produktgaranti ..... .J. ..... år X Funktionsgaranti ..... .2 ..... år 

Fabrikat/typ Art,kel/modell/ritnmg el. dyl. 

Ventilationsaggregat st Ecovex 3000 

Försäljningsdatum Forsäljningsställe Pris 

080207 Vassbo, Falun Se order 1264 l 

Garantibestlim melser 

PRODUKTGARANTI 

Övrigt 

I. Garantin omfauar alla på ovan angivna produkter förekommande fel, som kan hänföras till fabrikation. Garantin gäller endast
produkter, således ej skada som ev felaktig produkt kan ha vållat. Garantin omfattar ej skador som orsakats av felaktig eller ovarsam
behandling, genom obehörigt ingrepp eller genom olyckshändelse.

2. Garantin innebär att produkten utan kostnad för köparen repareras. Produkten skall i garantifall inSändas till oss eller i före•
kommande fall försäljningsstället. Ev fraktkostnad bekostas av kunden.

3. Kunden skall också bära kostnaderna för demontering av defekt del och montering av ny eller reparerad del när dessa åtgärder kan
företas utan särskild sakkunskap. dvs när besök av montör inte är nödvändigt. Tillkallas säljarens montörer i denna situation kommer
kostnaderna Rlr det onödiga montörsbesöket all få bäras av kunden. Kostnaden debiteras också om montör tillkallas utan att fel har
uppstått.

tUNKTIONSGARANTI 
I. Garantin omfattar på angiven ritning/ritningsdel förekommande funktionsfel, som kan hänföras till ritningsfel. konstruktionsfel eller

injustering/igångkörningsfel. Garantin gäller även om inte vid konstruktionstillfället gällande normer har beaktats.

2. Garantin gäller ej tillämpliga delar som har blivit utsatta för åverkan, skada eller ovarsam behandling, genom obehörigt ingrepp eller
omjustering av luft0öden el. dyl. Garantin gäller ej om anläggning i någon del byggs om, demonteras eller byts ut. Garantin förut
sätter all service•. filterbyten. rengöring mm. sker enligt föreskrivet serviceintervall.

3. Garantin innebär an anläggningen konstrueras om, justeras och åtgärdas, utan kostnad för kunden, för all återfå rätt funktion enl.
uppgörelse, praxis eller normer gällande vid konstruktionstilll1illct.

Skulle tvist om garantins tillämplighet uppstå och denna icke löses av parterna själva kan ärendet överlämnas till Allmänna 
Reklamationsnämndcn. 

Ankomstdatum Garanti Servicedatum Åtgärder/fel Signatur 
Ja Nej
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